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 ةملقم

 تاكو + لوألا ىنانعلا رضفلاب ضخ قيرعلا تدألا خيرات نم ءركا اذه
 نييسابعلاءايدألا ىلع اهسفن تّضرتف ىلا ةيسابعلا ةايحلا ةساردب هيف أدبأ نأ افيط

 ثادحأو فوراظو لغات نم اهيف ىرسي ناك امو ةيسايسلا ةايحلا ءاوس « انضر دف

 ءانغلاب فغشو فرتو رضحت نم اهيف 5-3 ناك امو ةيعامجالا ةايحلا وأ «ةفلتحم

 ا نم اهب تا امو ةيلقعلا ةايحاوأ ٠ كسنو دهزو ةقدنزو نوحملا ىف قارغإو
 عضوو ةبرعتسملا بوعشلا مولع لْقساو ةيملعلا ةكرحلا طاشنو ةيبنجألا تافاقثلا
 0. ةيمالكلاو ةينيدلا مولعلاو خيراتلاو ةيوغللا مولعلا

 بك أذإ « ًاعئار ًاراهدزا ذئنيح ىلرعلا رعشلا راهدزا ىف ”لوقلا تطسب دقو

 مهقوذب نيذفان « اقيقد ”الثمت اهتقيلسو اهتكلم نولث و هنوني ةيبرعلا لع ءارعشلا
 نيب عمجي انيحو « ةناصرلاو ةلازحلا نيب اك ىفصم بولسأ ىلإ رضحتملا
 نم هيلإ نوعمتسي اوناك ابو ةمجرمملا تافاقثلاب اقيع مهر رمت ناكو . ةبوذعلاو ةقرلا

 ] داكت ال ىلا رطاوحلاو ىناعملا نم ًاريثك مهسوفنو زتونع ىف راثأ امم ةلزتعملا تارواحم

 - حور هيف سملن ًاروطت ةّيوروملا رعشلا تاعوضومب روطتلا ىلإ م.هعفدو 2 ىصُحت
 اوذفن امب ةديدج تاعوضوم اهيلإ اوفاضأو « روعشلا ةفاهرو ركفلا بصخو رصعلا
 .ةيمويلا مهتايحو ةرضحتملا مهتائيبو مهراعشأ نيب ةمءالملاو ىناعملا ليلحت نم هيلإ

 ىبيلعتلا رعشلا ةحفص ىه « لاب ىلع مهفالسأل رطختتت نكت م ةحفص اوحتنو
 ةفيرط تاموظنم ىناويح لا صصقلاو لاثمألاو خيراتلاو فراعملا نم هيف اوغاص ىذلا
 ْ ةلوهجم تناك ىاوقلا نم اًطامنأو ةفورعم نكت مل انازوأ را اوفشتكاو

 ساون فاو ناشي مشو ٠ رصعلا ىف رعشلا مالعأ ةيخيرات ةيدقن ”ةساوق تسركو

 مهرثأو أو ةيبدآلا ب مسرأنأ تلواحف ؛مامتوبأو ديلولا نب ملسمو ةيهاتعلا وبأو

 هدهد. ارجوا زر نأ ءارتتعلا تسل كاشي اهأف هكدا قارعلا رعشلا روطت قا
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 رايت هيف عفادتي ثيحم « ةيديدجتلا هرصانعو ةيديلقتلا رعشلا رصانع نيب ةقيقد

 ةيعامجالاو ةيراضحلا هلويسو ثدحتسملا ديدحلا رايتل قيوعت نودثوروملا ميدقلا
 قمعتف«ةدح ريكأو اًقمع دشأ ساون ىلأ ىف لويسلا هذه ريثأت ناكو . ةيلقعلاو

 ىلع ةيهاتعلا وبأ فكعو . نوجحلاو وهللا قهسفن ىلع فرسأو نيملكتملا بهاذم'
 دهزلا راعشأ ىف عساو عيونت ىلإ هب ىضفأ اًنفوكع ةينانويلاو ةيدنشلاو ةيسرافلا ةمكحلا
 عم ةمعاشلا ةمكحم ا رعشلا ةينبأ ىلإ ءارعشلا ديلولا نب ملسم بذجو . لاثمألاو ظعاوملاو
 رعشلا جزتماف مامت وبأ امأ . عيدبلا ناولأ نم راثكإلاو ىناعملا ى ديدشلا قيقدتلا

 عيدبلا فئازطل ًارهاب اض رعسم حبصأ ثيحب « اعئار ًاجازتما ةفسلفلاب هدنع

 . ةعرابلا ةليخألاو ىناعملا فئارطو

 رصعلا ىف رعشلا روطت ىف رود مهنم لكل ناك نو ريثك مدلعألا ءالؤه ءاروو

 « مهصئاصحو مهتايصخشل زجوم مس ىلإ ىبعفد امم « افعضو ةوق توافتي ًاروطت

 . اهنولثمب "نم ”ةوفص ةليصف لكل تسمتلاو « ةلباقتم لئاصف ىف مهعضوو
 كلسنلاو دهزلاو ةقدنزلاو نوحلاو لزغلاو ءاجحلاو حيدملل كلذكو « اهولثمم ةسايسللف

 . ةيبعشلا تاعزنلاو لازتعالاو
 ظامعولا هسفقتث ام ريثأتب هنونف ةرثكو هروطت نم ثدحامو رثنلا سردأ تلقتناو

 ةباطخحللا تطشن دقو . ةيبنجألا بادآلاو تافاقثلا زونك نم باّدتكلاو نوملكتملاو

 نف ىلإ نوملكتملا ذفنو . صاصكقو صصتقو ظاّدعوو ظعو نم اهب لصتا امو ةينيدلا

 ربنلا رهدزاو . ًاديعب انيق هب اوقرو هومنو 2« تارظانملا نف وه ثدحتسم ىرين

 ربحو « تاعيقوتو اياصوو دوهع نمو ةيسايس لئاسر نم هب لصتا ام ”لكو ىناويدلا
 ناك ىتلا ٍض ارغألا اهيف نيلوانتم ةعيدبلا ةيناوخإلا لئاسرلا نم ًاريثك باّنتكلا

  لئاسر مهنم رفش جدو ٠ مرعاشو دارفألا فطاوع روصت ىلإو ءارعشلا اهيف ظني
 اوكاح اًنيحو « اًشيح اهكولسو اهءاوهأو ةيناسنإلا سفنلا اهيف اوللح ةصلاخ ةيبدأ

 . ةيعامجالاو ةيسايسلا ةسرللا ىلإ مهتاك احم ن ٠.دصاق ةنمدو ةليلك صصنق

 مهو ٠ ةيبدألا مهراث آو رصعلا ف باّستكلا مالعأ تايصخش مسرب تبع ظ

 . تايزلا نباو ةدعسم نب ورمتو فسوي نب دمحأو نوره نب لهسو عفقملا نبا
 :ةيسراف ريغو ةيسراف رئاخذ نم هتغل لمحت ام عورأ ةيبرعلا ىلإ لقنف عفقملا نبا امأف
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 ةباتك ى نوره نب لهس نئفاو . ةعيدب ةيبدأو ةيناوخإ لئاسر بستكو
 . ءادآلاو سرحلا لامجو جاودزالاب ةيانعلا عم ةيناوخإو ةيبدأ ىرخأو ةيصصق لئاسر

 هبيلاسأ ىلع ًايفضسم ةيناوخإلاو ةيناويدلا لئاسرلا ةباتك ىف فسوي نب دمحأ عّربو
 قنأتلا ىلع ةدعسم نب ورمع صرحو . قيمنتلا روص نم عيطتسي ام لك
 هنأ ريغ « هتاباتك ىف قّنأتي تايزلا نبا نكي لو . ريبعتلا ف فرسملا داصتقالاو
 دادّسلا ىمهملسي نأ لأسأ -هللاو .هتناصرو ظفللا ةلازجو لوقلا نسحب ىتنلعي ناك

 . ليكولا معو ىبسح وهو ؛ لمعلاو لوقلاو ركفلا ف صالخإلاو

 فيض قوش
 م1955 ةلس ربمسيد لوأ ىف ةرهاقلا
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 لدالالصف
 ةيسايسلا ةايحلا

 ةيسابعلا ةر وذلا

 ىهو « ةيمأ ىب دض .تبشن ىلا ةريثكلا تاروثلا ةياهن ةروثلا هذه "دعت

 ىلإ ذختي ناك نم مهنمو « ىعامجالا حالصإلا ىلإ اهباحصأ اهب دارأ تاروث
 ناك مهريكأو 5 ءاهقفلا ةعامج نع فورعم وه ام وحن ىلع قّفرلا قيرط كلذ

 ديري ناك ام وحن ىلع ًاوحم نييومألا ناطلس وحمب نأ ديري فنعلا قيرط ذختي
 ءالؤه رهش دقو . بلهملا نب ديزيو ثعشألا نباو ةعيشلاو جراوحلاو ريبزلا نبا
 ضرعت اميأ رطخلا مهتلود اهيف ضرعتت تناك « ًارارم مههوجو ىف حالسلا نورئاثلا
 نم اًراحي كلذ ىلإ نيضئاخ نيرئاثلا حامج اوحبكي نأ اًمئاد اوعاطتسا مهنأ ريغ

 ةروثلا لواحي "نسم لكل الاكن هراصنأو رئاث لك ىلع ءاضقلا نم نيذختم « ءامدلا
 0 . ةيعامجالاو ةيسايسلا مهمظن ىلع

 كتفلا درجمب باهملا نب ديزيو ثعشألا نباو ريبزلا نبا تاروث تهتنا دقو

 نيح نم لعتشت تلظفا «ةعيشلا ة ةروث اهلثمو ؛ جراوحلا ة ةروث امأ « « مهراصنأبو م

 ىلع اوضق املك اوناكو . قرشلا نم هءارو امو هيلاهشو هيبونجو قارعلا ىف نيح ىلإ
 جراوحلا تاروث مهتفلكو . ةيناث 0 تيه ةميظع ةلتقم اهنم اولتقو ةروث
 مهسوفن ىف رقتسا دق ناكو « ًأدبأ نوسعيتسي ال اوناك ذإ « ةلئاه ًادوهج ةصاخ

 نيب ةاواسملا ققحتت ثيحب اهيلإ دوعي نأ ىغبنيو ةمآلا نم ناطلسلا اوبهن نييومألا نأ

 نودهاجم اوضم دقو . هنودب سانلا ةايح مقتست ال ىذلا لدعلا مي ثيحبو اهدارفأ

 نيلذاب هس وري ل « نونهادي الو هيف نوعناصي ال « اًمفينع ًاداهج نييومألا

 ةفئاط ماسحخلا ت تقشتما ةفئاط مهنم تمزه املكو « مهتديقع ليبس ىف مهحاورأ

 اوفلاخ نم نولتْقَيف «هليبس ىف نولتاقي فينحلا هنيدو هلل مهسفنأ اوعاب دقف « ىرخأ
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 نيضار نولستقسيو مهيأر ف ىوسلا قيرطلا ٠ ةروث ةحلسملا ةعيشلا تاروث مهأو
 ىلع هيخأل ايلاو ناك نيح ريبزلا نب بعصم لفكت دقو « ةفوكلاب ىقثلا راتخملا
 ديز ةروث تناك ىجح ةمئاق هدعب ةعيشلل مقت لو . امربم ءاضق اهيلع ءاضقلاب قارعلا
 قافخإب تيهتنا دقو « ىناثلا نرقلا نم 0 دقعلا لوأ ىف نيدباعلا نيز ىلع نبا

 نب هللا دبع ليلقب هدعب لتمق امك « هرثأ ىلع لتق نأ ىبحي هنبا ثبلي ملو « عيرذ

 . بلاط ىلأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم

 «ةيمأ ونب مهدهطضا نيذلا ىلاوملا نم تائف تاروثلا هذه لك ىلإ مضنت تناكو

 نم هيلإ وعدي امو مالسإلا ةيرظن نيفلاحم « قوقحلا ىف برعلاب ةاواسملا ,هومرحو
 ىف اولمتحا دقو بئارضلا ريغو بئارضلا ىف برعلا ريغو برعلا نيب ةقلطملا ةيوستلا
 مهتبلاطم رثكت نأ انيعيبط ناكف . قاطي ال ىذلاو قاطمي ىذلا سؤبلا نم اًمناولأ كلذ
 مالسإلا ةئدابم مهيف نوري دادنج ماّكح ىلإ اوحمطي نأو ىعايجالا لدعلاب
 ىذلاو ةيلاملا ريغو ةيلاملا تابجاولا عيمج ىف ةمآلا دارفأ نيب ةاواسملا بجوي ىذلا

 تاقبطلا ضعب ةمألا نم ةقبط لغتست نأ ركني اك « راكنإلا دشأ ملظلا ركن

 زيمن امل ةيمشاملا هترسأو ىلع ءانبأ ىق اهلامآ مهتريك تعضو دقو . ةلجاعلا 0 رأمل اهيف

 مهنأ ريغ « مهتعيش اوحبصأ ثيحب ىلاوملاو برعلا نيب ةمات ةاواسم نم همكح هب
 مظنت عيطتسي ىذلا ءىرخحلا فيصحلا صخشلا هدافحأو هئانبأو ىلع ةرسأ َْق اودّقف

 و سل 0

 . حاجنلا امل نك بع مهترو

 « ةماعزلا هذه نولي فيك نككلو « نويسابعلا مهتمومع ءانبأ مهيف ثاذ فرعو
 ؟نييمشاهلا نم مهاوس "نم نود مهدحو "لعمار رولا تحت نوويفت ملوح نم ةعيشلاو

 قيراط نع ةاغتبملا مهتينمأ ىلإ اوذفن نأ اوثبلي ملو « كلذ ىف نوركفي اوذخأ دقل
 مشاه وبأ هنبا نطوتسا 7 ( ةيفنحلا نبا لوح تنوكت ىلا ةيعيشلا ةيناسيكلا ةقرف

 اهلزنو ماشلاءاقلبب ةميسمحلا ةدلب  اهتمامإو ةقرفلا هذه ةماعزهنع ثرو ىذلا

 دمحم هنبا نيب ةلصلا تقثوت ام ناعرسو « هترسأو سابعلا نب هللا دبع نب ىلع هعم
 هترضح املف « هتعامج ىلع هل فلخ ريخ مشاه وبأ هيف ىأرو « مشاه ىنأ نيبو

 دجو كلذبو .هدعب نم ةءامإلاب ة رصةيصو هل ىصوأ ةرجهلل نيعستو نامت ةنس ةافولا
 ديعب ىأرلا فيصح ناكو « ةفالخلا ىف هقح تابثإ ىف اهيلع دمتعي ةزيكر دمحم
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 قم دفنت ةمليمللا قب رقع رع ارم ةيسانلا ةوعدلا مظنت ىلإ ار يسع راقللا
 دي ىف كانه اهميظنت ةطخ عضوو « ('١ًازكرمو اهل ادهم هرقتسمو عيشتلا راد ةفوكلا

 نوثلتع كانه ىلاوملا ناك ث يح ناسارخب ةوعدلا ىلع فارشإلا هل لعجو « ةرسيم

 هناكم اوميقيل الإ املظ مهنع نوليزي ال اوناك نيذلا نييومألا ىلع ةدجومو اًنطخس
 برع نم اطالخأ اوناكو راجتلا نم كانه هتاعد ذختا دقو . اًنفنع دشأ اًملظ

 ىق دوسي نأ ىغبني ام نيروصم ةيمأ ىب دض كانه سانلا نو ريثي اوضه « لاومو

 ةنس ةرسيم تامو ؛ ملظلا ةلازإو لدعلا نم ضرألا ٠١8 هناكم ىلع نب دمحم ماقأف

 رومألا مكاظعب اضوهنو ءاهد هفلس نع لقي ال ناكو « ناهام نب ا"رثيكلب 0

 ةنس ىلع نب 1 مامإلا قوتو . مظنت ري ناساردب اهدظنو ةوهدلا قاتوف ١١0

 هفلخف ريكب هرثإ ىلع ى فوتو ةاعدلا هاضتراف مهاربإ هنبال هدعب نم ةمامإلاب ًادهاع

 ةاعدلا هعم دنجو رمألا ىف دنجف ء لآ ل (؟)ةمحلس وبأ هرهص ةوعدلا ىلع .

 رمخلا انمدم ناكو « ةفالحلا ىلو دق كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ناكو

 نم ةيومألا ةفالحللا كردأ امل تقولا ةراشإ ناك امنأكو « ىناغملاو قاَسَفلل اًممدانم
 ادب دقف « ناسارخ ىف ةملس ىلأ  ةاعد لالغتسا امبأ كلذ لغتساف « داسفو فعض
 اهلاقثأ تحت ىلاوملا حزر ىلا ةيعامجالا مظنلا داسف ادب امك مكحلا داسف حوضو ىف

 امل ال « طوقسلاب نذؤي ىومألا تيبلا ناطلس نأ قفألا .ىف ذئنيح ىءارتو . ةظهابلا

 نيب فينع فالخ نم بشن امل اضيأ لب « بسحف فرثلا داسف نم هيف رشتنا
 ءارم اًنحاطت ةفالخلا شرعىلع نونحاطتي اوذخأو ديلولا اولتق نأ اوثبلي مل ذإ «هدارفأ

 جراوحلا زهتناو « هدض اوراثو هوذبان مهنأ ريغ « دمحم نب ناورم ةرخأب بملغتو

 زاجحلاو نميلا قو لصوملا ىف هولزانف « ةصرفلا .
 نم ناكو « هنطوم ىف ةوعدلا ؟!ةدايق ىناسارحلا ملسم وبأ ىلوت ءانثألا هذه ىفو

 داسف سانلل روصي ذخأف « لامعألا لئالجب ضوهنلا ىف مهئفكأ نمو لاجرلا ةاهد

 . ”ا5/ه ( ةرهاقلاب ةماقتسالا ةعبطم عبط ) ى نزوهلُك ةيسايعلا ةوعدلا ميظنت ىرظنا(١)

 ضراطلاو أهدعي 0و ةملك ص نزوهلت (؟) ةمجوت ) اهطوقسو ةيب رعلا ةلودلا خي رات هباتك

 . 6 . اهدعب امو 8 ص ( ةدير ىنأ

 فا ىف ةزوولل ( 1 ىريطلاو غم٠ ص ةيبرعلا ةلودلا خيرات (؟)
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 هتوعد ىلإ نومضنيو هبنوفحيو هل نوعمسي سانلاو نيّئقرتسم اديبع اوناك نأ دعب ةداس

 باق كانه نييومألا ىلاو رايس نب رصنل هلازن ادغ ىتحو مهعمج فثك ىتح
 أذختم ةريطحلا هترماغم أدبي نأ لبق اليلق لهمتي نأ ىأر هنأ ريغ . ىندأ وأ نيسوق

 ىلإ  هئاهدب دمع نأ ثبلي ملو « ققحلا حاجنلا لفكي ام بابسألا نم اهل

 هعم نمو رايس نب رصن نيبو ةينميلا لئابقلا نم هعم "نمو ىنامركلا نيب عاقيإلا

 . ءامدلا نمريثك اهيف كلفسو « نيتئفلا نيب بورحلا تلعتشاو « ةيرضملا لئابقلا نم

 0 ا _
 ةدحاو  طقستناسارخ رضاوحو « هدونج قوف قفخت ءادوسلا نييسابعلا تايار تذخأو

 هيلاو ةريبه نباو دمحم نب ناورم رايس نب رصن خرصتسيو . هدي ىف - ىرخأ رثإ

 َْق جراوحلا ثاروثب هنع د فق اناك امهنكلو « تادجنلاب هادمب نأ قارعلا ىلع

 ملسم ىلأ شويج مدقتتو . ناذمهو ىرلا نيب ًادك تومبو « قارعلا ريغو قارعلا
 « انصحانصحو ةنيدم ةنيدم نوصح اوندملا ةصلختسم نسحلا هنباو ةبطحق ةدايقب

 ةبطحق لواحيو ؛ تارفلا ربع اهئاقلل ةريبه نبا عرسيو قارعلا محتقت نأ ثبلت امو

 نب رصن ىلع تراد ام" - هيلع رودتف هب ىتلي م « ةفوكلا ىلإ انهجتم هبنجتي نأ
 فورظ ىف ةبطحق لسنقيو . طساو ىلإ هشيحب زاحنيف « رئاودلا - هلبق نم رايس
 « ةمواقم ىأ ىلي نأ نود ةفوكلا لخديو نسحلا هنبا هدعب ةدايقلا لوتيو « ةضماغ

 . لالخلا ةملس وبأ اهسأر ىلعو ةيرسلا سابعلا ىبب ةموكح رونلا ىلإ ز ربت ذئنيحو

 تقوب ةفوكلا ةبطحق نب نسحلا لوخد لبق - ضبق دق دم# نب ناورم ناكو

 ةروثلا هذه ربدي ىذلا وه هنأ فرع ذإ « مامإلا دمحم نب مهاربإ ىلع - ريصق

 هيخأ ىلإ هدعب نم رمألاب دهعف « هلتاق هنأ مهاربإ فرعو « ةميمحلا ىف هرقم نم
 نسحلا لوخد سابعلا ىلأ ىلإ ءابنألا تلقنو « مهاربإ لتسقو . حافسلا سابعلا ىنأ

 حلاصو ىسيعو دواد : همامعأ مهمدقتي هلهأ ق اهيلإ جرخف ٠ ةفوكلا ةيطحق نيا

 ىسوم نب ىسيع همح نباو « رفعج وبأ هوخأو « دمصلا دبعو ليعامسإو هللا دبعو

 ] 0 . دمحم نبأ

 مهنأ سانلل نوركذي ال  مهتوعدل ةيرسلا ةدملا لاوط  نويسابعلا لظو
 ىلا ةرئاحللا ةيومألا ةلودلا طاقسإ نوبلطي مهنأ مل نوركذي امنإ « ةفالخ ب"الط



1١ 

 بعشلاب يا 0 يدا ديا الاطو 0 5 0 املاط

 ىلع لدعلاو قدا ةرصنو حااصلا ابو ةرصن ةيضق « اهنع 0 ءيسفنأ اوبصن

 0. ةعيبلا نوذحخأبي ال اوناك م اومكح ىكأو . لصنملا ملظلاو لطابلا

 او ريثي ال ىح « ىوبنلا تيبلا لآ نم ١'( ًاضر مامإل اهنوذخأي اعإ ء ةفالحلاب

 امئاد لوعيشي اوناكو . مهئاوأ تتح مار ىبح لب « مويلع نييولعلا مهم ءانبأ

 1 ءارهزلا ةمطاف ءانبأ نم ءادهشلل اورأثي 2 رمألا ألم اوضهن مهنأ

 راتخي نأ ىري ( دمحم لآ ردزرو ( بقلب هوبقل ىذلا لالحلا| ةملش وأ ناكو

 هلهأو سابعلا ىلأ رمأ ىتخأ كلذ لجأ نمو « بلاط ىنأ نب ىلع دافحأ دحأ ةفالخلا

 عاطتسا نى مابعلا انأ نأ ريغ « ناسار>خ دنج نع اًنمات الزع مطزعو ةفوكلا اولزن نيح

 ًادفو هيلإ لسرأف « ةملس ىلأ اياون ىلع هعلطأ "نسم هيلإ هجو ذإ ملسم ىنأب لاصتالا

 نأ ًارارطضا ةملس وبأ رطضاو 3 ةفالحلاب هيلع وجلب ناسا خب ةركدلا كانغ قف

 هعيابف « ةفوكلا ف عماحلا دجسملا ىلإ ودق نساعلا وبا هب ابو مقل 17! ونيت قاعي

 جنح وه ادإف 6 ناذآلا هيلإ تغصأو قانعألا هيأإ تح ارا 6 رينملا و قئتراو 6 سانلا

 ناكو . نييولعلا تيب نم ةفالحلاب قحأ ىبابعلا هتيب نأ ىلع ميركلا نآ آرقلا ىآب

 لضف ًادكؤمو هعمأر اندم دواد هريع هعباتو 4 مالكلا ةعب اتم نع عطقناف اكعوتم

 .  كسافلا ىغابلا مهمكح نهو « 2 نييومألا رين نم ةمألا ريرحت ىف نييناسارحلا

 ىلإ اهنع لوحتف « ميدق ن :م نييولعلا راد « ةفوكلا ى هماقمل سابعلا نأ نمط مو

 6 هناطلس رقم نوكتل ةيمشاحلا ءانب ى ذحخأو ةريجلا ىلإ هقراف مث « نييناسارخلا ركسعم

 . (©9هلتق نسم هيلإ "سالف ةملس أب ىلاسا ارح لا ملسم ابأ ىرغأو

 نب هللا دبع ةدايقب دمحم نب ناورم سرح ةعباتأ تهجتا دق شويا تناكو

 ةمي زه هشيجو وه هتمزهو « قارعلا ىلامش بازلا ىلع هب تقتلاف « حافسلا مع ىلع

 اهدعي امو 8١/5 ىربط 0 7و. 77/5 ىريطلا رظنا (1)

 ,9١ة/# ىدوعسملاو ٠١/5 ىربيط (:) ىدوعشملل بهذلا جورمو مه/5 ىربطلا (؟ )

 . ملةر/ك ع ىقوقعيلاو خي راتو ١م م/ ( ةرهاقلاب ءاجرلا راد عبط )

 . 85/1٠ ( فجنلا ةعبط ) ىفوقعيلا
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 سرطُف ىنأ رهن ىلإ اهكرتو نارح ىبح هشيج لولف ضعب عم ىلوف « ةقحاس
 ندرألاو نيطسلفب ٠ بيحرتلاو ليلهتلاب ماشلا نادلب هاقلتو « ىلع نب .هللا دبع هعبتو

 سرطُف ىبأ رهن ىلإ اهحربو . هلت داقنا ام ناعرس اهنكلو قشمد نم ناك ام الإ .
 نم همامأ رفي لاز اهف اًحاص هاخأ هءارو لسرأف « رصم ىلإ ىوآ دق ناورم اذإف

 ةرجهلل 11 ةنس رخاوأل ديعصلا نادلب نم ريصوب ق هفتح ىل ىح ةدلب ىلإ ةدلب .
 . ؛ راصحملا هلوحنم برض دقو « طساو ىف مواقي ةريبه نب رم نب ديزي لازي ال ناكو
 ناعرسو « مل ملستلا ىف نييسابعلا ضوافي ذخأ دمحم نب ناورم ىعسذ هءاج اذإ ىح
 نيريثكبو هب اوكت ف اوداع مهنأ ريغ « طساو باوبأ هرثإ ىلع حتف ًانامأ هل اودقع ام

 !'!)هعم اوناك قمم .

 ىومألا تيبلا دارفأب نوكتفي اوضم نييسابعلا نأ بدآلاو خيراتلا بتك ركذتو
 كلذ ذختيل ىتح « ةالاصئتسا ضرألا نم مهولصأتسي نأ نوديرب اعيرذ اكتف
 سرطف ىلأ ىف اعد ذإ ىلع نب هللا دبع اهأدب نم لوأ ناكو « ةيماد تالافتحا لكش

 ءارعشلا ضعب ىربنا ىبح اهل نوعمتجم اوداكي ملو « ةميلو ىلإ مهنم نينامت وحن
 « نييمشاهلاو نييولعلا نم اولتق نمو دمحم نب مهاربإ مامإلل ًارأث مهب كتفلا ىلع هنوضرحي
 مهئابالو ملل الاكن "7 ههفتح اوقلي ىح دمعلاب' اوبر بضسي نأ اًعيمج مهب رمأف

 مهنأكو 3 (9 ناملسو دواد هامعو حافسلا مهنم ىرخأ تاغامج هعينص عبو

 اذه نم اوتلفي ل مهاتوم ىبحو ٠ مهنم ًادحأ ضرألا هجو ىلع اوقبي نأ نودي ري ال

 رمعو ةيواعم ىربق ادع ام  مهئافلخ روبق تشين هنإ لاقي ذإ « ١ مراصلا باّمعلا

 ناكو . «؟)اقيرحت رانلاب مهثثج اياقب تقرحو رولا ةفيلخلا زيزعلا دبع نيا
 نب ماشه ديفح لخادلا نمحرلا دبعل ًاعفاد رذي الو ى تبي ال ىذلا شطبلا اذه

 ةديدج ةيومأ ةلود اهب سسأ ثيح سلدنألا ىلإ رارفلاب ذولي نأ ىلإ كلملا دبع
 . ماع ةئامتالث وحن تلظ

 سوفن تناك ىذلا ىومألا تيبلاب ةيسابعلا ةروثلا ترفظ وحنلا اذه ىلعو
 فاصنإلا نم مهمرح املو « ملظلا نم مهقاذأ امل هيلع ةظيفحو اًطخس *ىلتمت ةيعرلا

 . 844/4 ( بتكلاراد عبط ) . ٠١ ؛/ك ىربط )١(
 .وهر/# قوقعيلاو١ *//١: ىدوعسملا (:) . 97/0“ فوقعيلاو 17/5 ىربطلا )١(

 قاغألا“و ١١١ ع ةال/5 ىربطلا (*)
 و



 ١١ه

 نم اوذختي نأ نويسابعلا ىأرو . بجاولاو قحللا نم ىردزا املو « ىعامجالا لدعلاو

 ةعبات ةيالو تحبصأ ذإ ماشلا جن ىوه اميب « همجن العف « مهتفالخل الثوم قارعلا

 لو « ةلودلا رقم ةيمشاحلا  انفلسأ امك  حافسلا ذختاو . اهعبتي ناك نأ دعب هل

 نوكتل ةلجدل ةيبرغلا هع ةريغص ةيرق راتخا نأ روصنملا رفعج وبأ ثبلي

 . دادغي ىه « ةفالحلا ةرضاح

 ] 1 مث دادغب ءانب

 نييرولعلا زكرم ةفوكلا نع هتلود ةرضاحب دعتبي نأ روصنملا رفعج وبأ ىأر
 ا ىبح ميدق نم

 هتعيش نم رفن مهو ؛ ةيدنوارلا ة ةروث كلذ ىلإ هعفد امث ناكو . يمودسفب الف اهلهأ

 روصنملا نأب نيفتاه ةيمشاحلاب اوعمتجا نأ ثدحو « حاورألا خسانتب نونمؤي اوناك

 اوداكو « جوملاك هيلإ اوعفادت ,هدقتعم ءوس نع مهاهني مهيلإ جرخ املف « مهبر
 , )١( هثالب نسحو هنع ىلابيشلا ةدئاز نب نعم عافد االول هب نوكتفي

 نم هترضاح لوحم نأ  هرظن بقاثب - روصنملا ىأر ةنتفلا هذه تهتنا املو

 ناكملا هل نوداتري هباحصأ نم ةعامجب ثعبف « نئفلا هيف نمأي عضوم ىلإ ةيمشاملا
 ةعقب هتبجعأو . مهعم داتري هسفنب جرخو «ةديدحلا ةنصحملا هتنيدم هب ىتتبي ىذلا
 ىرقلا باحصأو اهبحاص رضحأف « ةميدقلا لباب عقوم نع ًاريثك دعبت ال ىلا دادغب

  ركذي اهبحاص ىربناف « اهلاوحأ نع مهأسي - « نابهرو ةقراطب نم اهل ةرواجملا
 لبرطق امه ىب غلا بنام ىف ناجوستط : ©”جيساسط ةعبرأ اهب فحي هنأ هل
 بدجأ نإف « اذاولكو قوب رهن : امه قرشلا بناحلا ىف ناجوسطو « اوقاف

 فئارط نم هيف لمْحُسي اموتارفلانم اهبرق هل ركذ مث . ناث جوسط ب صخأ جوسط
 ىلا ةرصبلا رجاتم نم هيف لمح امو ةلجد ىلع اهعوقوو رصمو برغملاو ماشلا

 ىطقلعلا نباو 787/5 ىربطلا رظنا (؟) بادآلا ىف ىرخفلاو :١ 7/5 ىرطلا )١(

 .ةيحانلاوهو جوسط عمج : جيساسطلاو . ١18 ص ىطقلعلا نبال ةيمالسإلا لودلاو ةيناطلسلا

 .١١"ص ( ةرهاقلاب ةيانيسبلا ةعبطملا ةعبط )
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 لصوملاو ةريزحلاو ةينيمرأ ضورع نم هيف 25 ام اضيأو ىدنملا طيخملا نم اهينأت
 ناعينم نادس امهنأكر تارفلا مامأو ةلجد ءارو ةزوجحم اهنأ فيكو « هءارو امو
 . هندم نيبو قارعلا داوس ىف طسو ىه مث « ءادعألا مامأ

 دقو « ةلودلا ةمصاع دادغيب ةاهسملا ةيرقلا كلت ذاختا روصنملا مزتعا ذئنيح

 مسا هنإ نو رخآ لاقو ىسراف مسا هنإ قيرف لاقف « اهمسا لصأ ى نوئحابلا فلتخا

 مم ؛ 0 "لج هلوق نم ًاذخأ « مالسلا راد » روصنملا اهامسو « 2١7 ىئارآ
 برضتت تناك مسالا اذهبو (نولمعي اوناك امب مهيلو ودو مهبر دنع مالسلا راد
 لبق اهب ىتلت تناك ذإ ةفلتحم تاراضحلا الثوم ايهتقطنم تناك دقو . ةيسابعلا دوقنلا

 ةريدأ اهيلاوح ثبنت تناكو « ةيمارآلاو ةيسرافلاو ةينادلكلا : تاراضحلا مالسإلا
 . ةريثك

 امل رضحأف « ةنيصحلا هتعلق لب « هترضاح ءانبب ةغلاب ةيانع روصنملا ىدعو
 « هسفن ق ىلا اهتفص مل لدم 5 ضرألا فارطأ نم عانصلاو ةلعفلاو نيسدنهملا

 عضوو « ةميدقلا ةيروشآلاو ةيسرافلا ندملا ةلكاش ىلع ةرودم نوكت نأ ىهو

 اهثروي هلل ضرألاو « هلل دمحلاو « هللا مسب ٠ : الئاق 4١ه ةنس هديب اهيف ةنبنل لوأ
 ءانبلا داوم نم ًاريثك اهيلإ بلج هنإ لاقيو « نيقتملل ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم
 اهب امئاق ءانبلا لظو . نييناساسلا ةرضاح نئادملا ىف ةمئاق لازت ال تناك ىلا
 . 1١59 ةنس ىبح

 ناروسو ريبك '!قدنخ اهلو> ريدتسي ناك هنأ ىف اهفصو لامجإ نكميو .
 لك ىف حتفو . اهنيصحت ىف ةغلابم ىلخاد روس امهءارو ناردحلا اضيرع ناقهاش
 باب هلباقيو ىبرغلا لاهشلا ىف ماشلا باب : داعبألا ةيواستم باوبأ ةعبرأ روس
 لصتت ىتح ىضمتو تارفلا نم ذخأت ىلا ةارصلا ىلع قرشلا بونحللا ىف ةرصبلا
 بونحلا ىف ةفوكلا باب هلباقيو ةلجد ءاذحب قرشلا لاهشلا ىف ناسارخ بابو « ةلجدب
 ًايدق دادغب باتكو فوقعيلل نادلبلا رصتخمو قطصمل اثيدحو اميدق دادغب باتك عجار 0
 ةمداخ ديه ى دات يك ذلا فنآلا اندقم ىملعلا عمجملا ةعبطم عبط ) ةبوس - 00

 سيسنرف فسوي ريشب ةمجرت جنارعسل ىحل ةيسابعلا . اعدعب امو ١7 ص ( قارعلا
 ةئيدم دادغي و ( دادغبب ةيب رعلا ةعبطملا ميط ) نم لوألا ءزحلا دادغب طيطخت ىف رظنا(١)
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 ةبهذم بابقو ليحلا ىلع هيلإ دعْص-ي سلجم ىجراخ باب لك ىلع ناكو . ىبرغلا
 ةزهجم اجرب نورشعو ةينامت نيتبق لك نيب ناكو « حيرلا عم هجتت ليثاع اهسأر ف

 هراوجي ىنبو « ريبك دجسم ةيلخادلا ةبحرلا ىف ىتيو . ةئيدملا نع عافدلا تايد
 لصتي خماش ناويإ هردص ى مقأ دقو ؛ بهذا رصف مناي ىلا روصتلا صن

 لاثمت اهولعي ناكو 6 ءارضحلا ةيملأ ا ةميظع ةيف هقوذ تاع هلغم تاويأب

 نيواودلل ةريثك رود تشو . حيرلا عم رودي سرافلا لازي الو حمر هديب سراف

 يمن كلذ لجأ نمو « اهلخاد عئاطقلا نم اريثك هداوق روصنملا عطقأو . نئازحلاو

 هسفنل ىبتباو « اهفارطأ هتيب لهأ عطقأ امك اهضايرأ دنحلا عطقأو 2 مهيلإ اهبورد

 ءاملا ىرجأو . ا( دلحخلا رصق » هأمس تاساردخ باب ءارو ةلجد ىلع افي ارغق

 « نيئاقسلا باود امهثولت ال ىبح جاسلا بشخب اتيطغو اتنطي نيتانق ىف اهيلإ
 اشنإب روصنملا رمأ ١6١ ةنس فو .تاونقلا كلذ دعب اهيحاوض ىو اهيف تددعتو
 رصق امهئارو نمو « اًنقدنخو روس هل لعج « ةلجد قرش اهمامأ ىدهملل ركسعم
 ترثاكنو ملل لزانم رصقلا لوح داوقلا رابك أشنأ ام ناعرسو . ىدهملل ه 2 ةفاصرلا
 دادغب رطش ركسعملا اذه حبصأ ثيحن ضابرألا نم ريثك اهيلإ ضو ةشبأآلا

 تعستا كلذبو . نفسلا نم نيريبك نيرسجب نيرطشلا نيب روصنملا لصوو . قرشلا
 اًضايرأ تلمش انك « قرشلا ىف ةفاصرلاو برغلا ىف ةرودملا ةنيدملا تلمشف دادغب
 خركلا ةلحمو « روصنملا داوق دحأ برح ىلإ ةبسن ةيبرحلا ةلحم اهمهأ نم ةريثك ”لاحو

 اهبو « ةيسامشلا ةلحم ةيقرشلا اهتالحم نمو . ىهالملا رودو راجتلا قاوسأ تناك اهبو
 . مهر وصف نم ًاريثك ةكماربلا ىتبا

 تاأئم 5 تيس دإ َ ىنرعلا ملاعلا ف 9 ةند دم مه تحيصا نأ دادغب تقيل أمو

 .ةفئاط لكل ناكو « عانصلاو راجتلا اهب رثاكتو « :يكفلا ووضقلا تارقعو دحاسملا
 ني زازبلا قوس كاذو نيراطعلا قوس اذهف 6 ةصاخ قوس وأ صاخ عراش مهم

 فورطلاو لح لا ىعئاب قوس اذهو ثقا رولا قوم كاذو دوقنلا ىلديتسم ةفرايصلا قوساذهو

 «تاينغملاو نونغملا اهّسمأو . سنج لك نم ىراوحلاب ظتكملا قيقرلا قوس كاذو ةيندعملا
 اهنيزت « ةايحلاب ترخزف . نول 3-1 ىلعو فنص لك نم ءاملعلاو ءايدألا اهزنو

 « هريغو ناكبوصلاب بعالا نيدايمو تاهزنتملاو روصقلاو رودلاب ةقحلملا نيتاسبلا
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 نم ةعونتملا اهاكشأب ةلجد تاحفص ىلع ًالألتت تناك ىلا براوقلا اهنيزت امك

 . تايرفعجو تالالزو تاقارحو تايديدحو تاي ريع تارايط
 نم هركسع ف مصتعملا ريكتسا ىبح نييسابعلا ءافلخلل ةرضاح دادغب لزت ملو

 اوناكف «٠ عراوشلاو قاوسألا ىف مهليخ نم نورحجي اوناك امب ةماعلا اوذ آو كيرلا

 « دادغب نع ءان عضوم ى هدنجب لزتعي نأ مصتعملا ىأر ذئنيح . مهنولتقيو مهنودصري
 قرش ءارماس ىلإ ىهتنا ىح اعضوم مه ريختي لزي لو ةماعلا نع مهاذأ دعبي ىح

 نم هارتشاف ريبك ريد اهب ناكو « اهعقوم هبجعأف « تيركتو دادغب نيب ةلجد
 ى اوفلتخا امك ٠ اهمسا ىف نوثحابلا فلتخاو 77١ ةنس اهئانب ىف ذخأو « هباحصأ

 مست نأ مصتعملا رمأو . (١١ىمارآ وه لب : ليقو « ىسراف 0”

 . ةيمابلا وقلا برضت تناك مالا اذهبو ( ىأر نسم رس

 أدتبا»و راصمألا رئاس . نم عانصلاو ةلعفلاو نيسدنهملا مصتعملا ال رضحأ دقو

 ًارود ىتتبا امك ٠ ري ًادجسم هراوجب ىتتباو قسوح اب يلا (؟)هرصق ءانبب اهيف

 هدنحب ىتباو . رابكلا هيفظومو هتيشاح لاجرو هداوقل ىرخأو « نيواودلل ةفلتخم

 لك لخأل درفأو « بوردلاو عراوشلا اهيف ةطتخخاو « اهيبونج ةريطملا ىف عئاطق
 نإ لاقيو « ةرامعلا ترثكو ناينبلا اهب عفتراف . مهب ةصاخ اًنقوس ةراجتو ةعانص

 . ةيقذاللاو ةيكاطنأ نم ماخرلاو ةرصبلا نم بشحلا رئاسو جاسلا اهيلإ لمح مصتعملا
 أشنأو « ىنرغلا هبناجم اهلصي ًارسج هيلع دقعو « ةلجد نم ذخأت تاونق اهيف ىرجأو

 نمو ةرصبلا نم سورغلا اهيلإ بلج هنإ لاقيو . بعالملاو تاهزنتملا نم ًاريثك اهب
 . عاقبلا رئاسو ناسارخو ماشلا

 ع دادغب لإ اهنم اولوحت ذإ 717/5 ةنس ىح اهب نوميقي مصتعملا دعب ءافلخلا لظو

 ىرجهلا عبارلا نرقلا مدقتي دكي ملف ٠ « اهيلإ بارا 38 نأ ىف اببس كلذ ناكو

 هئانب ف مصتعملا قنأت ىذلا اهدجسم نم ناك ام الإ اًموسرو الالطأ تحبصأ ىبح

 لازت الو «هترامع ق ق ميل ديلولا دجسم لضفي هنإ ىسدقملا لاق ىبح

 . مويلا ىلإ ةمئاق ةقهاشلا هتنذأم

 نيفلاسلا نيعجرملا ه ءارماس طيطخم ىف عجار (؟) فيلأت ةيقرشلا ةفالحخلا نادلب رظنا )١(

 مجعمو فوقعيل نادلبلا باتكو 4 /  ىدوعسملاو داوع سيكروكو سيسنرف ريشب ةمجرتو جنارتسل
 َه توقايل نادلبلا .ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ف ءارماس ةدامو ال6 ص
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 ةيرادإلاو ةيسايسلا ىظنلا

 اناذيإ ةيناسارح ا شويدللا دعاوسىلع دادغب ىلإ قشمد نم ةفالحلا لوحت ناك
 تماق دقف « ةيسابعلا ةلودلل ةيرادإلاو ةيسايسلا مكحلا مظن ىلع ةيسرافلا عباوطلا ةبلغب

 ةبترم ةيمالسإلا حوتفلا لبق سرفلا غلب دقو . هيف سفنتت تشاعو ىسرافلا لاما ىف

 مهب رثأتلا ىلإ نوعراسي مهرايد حتف دعب برعلا ىرتل ىتح « يكحلا مظنت ىف ةيلاع

 ناويد وأ ءاطعلا ناويد ذختا باطحلا نب رمع نأ ةاورلا ىور دقف ؛ مظنتلا اذه ىف

 ةنس تناك امل » : ىطقطلا نبا لوقي « نييناساسلا عينصب هيف ايدتقم ءدنجلا

 دق حوتفلا نأ ىأر « هنع هللا ىضر رمع ةفالخ ىهو « ةرجهلا نم ةرشع سمخ

 '  رهاوجلاو ةضفلاو يبهذلا نم لومحلا نأو تكلم دق ةرساك آلا زونك نأو تلاوت

 . لاومألا كلت قيرفتو نيملسملا ىلع عيسوتلا ىأرف «تعباتت دق ةرخافلا بايثلاو ةسيفنلا

 ٠.ضعب ةنيدملاب ناكو « كلذ طبضي فيكو عنصي فيك فرعي نكي ملو « مهيف
 اثيش ةرساكألل نإ نينمؤملا ريمأ اي : هل لاق رمع ةريح ىأر املف سرفلا ةبزارم

 ءاطعلا لهأو «ء ىش هنم ذشيال هيف طوبضم مهجرَسخو مهلخد عيمج اًناويد هنومسي
 «هّفص“>: لاقو « هنع هللا ىضر رمع هبنتف . للخ اهيلع قرطتي ال بتارم هيف نوبترم
 . « ؟!”ءاطعلا.ضرفو نيواودلا نّوِدو كلذل رمع نطفف . نابرَملا هفصوق

 ةفالخلل ةيموكحلا ةادألا هيلع تسّسأت ىذلا ”لصألا ناويدلا اذه ناكو

 لامع سفنب جارحلا عمج ىف اونيعتسي نأ قرشلا ىف هتالول رمع ىضتراو . ةيمالسإلا
 نيقاهدلاب نومسملا مهو بئارضلا عمج ى نويناساسلا مهب نيعتسي ناك نيذلا سرفلا

 . جارحلا ريدقت ثيح نم ةصاخو ؛ عمجلا اذهب ةلصتملا نوئشلا لكب ةماتلا مهتربخ

 اهنوبتكي اولظو « ىالسإلا جارخلا تالجس ةنقاهدلا ءالؤه ىدبأ ىف ترمتسا كلذبو

 بيرعتب رمأ امس « قارعلا ىف اهبيرعتب ناورم نب كلملا دبع رمأ ىح ةيسرافلاب

 . اهب رعف هرمأب قارعلا ىلع هيلاو جاجحلا عدصو . رصمو ماشلا ىف ةيمورلا نيواودلا

 )١( ص ىطقطلا نبأ 5١0 .
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 ةنس ىتح ناسارخ ىف برعت ال تلظ اهنأ ريغ ١74 رصن اهيف رمأ ىلا ةنسلا ىهو

 كانه اهبيرعتب رايس نبا .

 ةنقاهدب ناسارخو قارعلا ىف حوتفلا لئاوأ ذنم برعلا ناعتسا وحنلا اذه ىلغو

 مكحلا ماظن نم سابتقالا ىف رمع عسوتي ملو . هتيابجو ع نوئش ةرادإ ىف سيفلا .

 ىلا ىلارولا مكحلا ماظن امأ 2 ءاطعلا ناويد هسايتقا َْق لعتب ل هلإف قلاساسلا ْ

 در ب ىبأ دإ ) هلايب راب لو رتل للا

 ء ماظنلا اذه رثأتي هانيأر ةيواعم دهع ناكاذإ ىح « ةفيلخلل ةعيبلا هيف ذخؤت ىلاختنا

 عسوتو ٠ لناناو جحا نينو كلل لع ةحدرب نو قل ةئاروا قواك لجل

 اناويدو مكاخلل اناويد ذختاف « ةيسرافلا نيواودلا 0 0 ىف كلذ 0 و

 لك ى اهريفاذح لقتنت ةيناساسلا ملغنلا اندجو ىبمابعلا رصعلا ىلإ انلقتنا اذإو

 0 كح وهف ؛ ا ناشاتس اكلم ىسابعلا ةفيلحلا 0 2 : مل

 ناكو : 20 . 0 5 ل حا نودعي 0 ناك دإ

 اوذختاو « نييعرشلا ةفالحلا ةثرو مهسفنأ نودعي اوناكف « ةوبنلا تيب نم نويسابعلا

 ةماعلا ةيالولا نأل « لطاب معز وهو « نومعزي امف مهل دنس مالكلاو هقفلا ءاملع نم

 ركب وبأ اهثري لو « هدعب لوسرلا ,ع سابعلا اهثرو الإو « ثروت ال نيملسملا ىلع
 ثيدحلا ُْق حض 1 6 ثروت | لوسرلا اهكرت ىلا نايعألاو لاومألا ىحو 6 قيدصلا

 .«ةقدص وهف هانكرت ام « ثرون ال ءايبنألا رشعم انإ » : مالسلا هيلع هلوق نم ىوبنلا

 « بجوأو مزلأ ةمآلا ةيالو ىف هعنف لاومألاو نايعألا ىف اًمعونمم ثرإلا اذه ناك اذإو

 رمعو ركب وبأ اهالوت ام وحن ىلع حلاصلا ءفكلا اهالوتي نأ ىغبني ذإ

 + :لوسرلا كيران نينانلا قحل مهنأ ىلع مهتفالخ نويسابعلا ماقأ دقف نكي امهمو

 سانلا عون ىف ها اوس ل ناك سيدقتلا نم ةريتكأ ةلاهب مهسفنأ نوطيحن ا اوصمو

 نوضراعي اوناك نيذلا ءابقتألاو ءاهقفلا ىرن نأ بجعنو 6 داسفلاو ملظلل مهعوضخو ش

 مهنو دعي و نييسابعلل ىمعأ انعايصنا نوعاصني نيملاظ نييويند مهنودعيو ةيمأ ىب
 . ةيحورلاو ةينمزلا نيتيحانلا نم ةمألل نييعرش ءاسؤر
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 مهن هنأ سانلا ى و ىف  نييناساسلا ةلكاش ىلع  نوقلي نويسابعلا ذحنأ دقو

 مهسفنأ ل . ( "١هضرأ ى هللا ناطلس » مهف 0 قح باحصأ

 ؛ةقيفص راتسأ ءارو سانلا نيعأ نع نيفتخم « دقعم تافيرشت ماظنب - ميلك

 برعلا دعي مل كالذبو . تافيرشتلا افق وأ باجحلا نم نيريثك نيذختمو

 ماب ا لب . ةيمأ ىب رصع ىف نأشلا ناك امك اودارأ املك ءافلخلا ىلع نولخدي

 مجاعألا نم مهتراك تناكو « باجحلا ءالؤه ناذئتسا نم مهيلع لوخدلا لبق
 هيلع لخدي "نسم لبقتسي ةفيلحلا ناكو . مكحلا نوئش * ركأ مهسفنأل او 0 نيذلا
 ("”دالحلا مماب فورعملا هسارح ريبك زخا هيناخ فرد نتاع هاجح ريبكو
 "82 حاطأ هيلع بضغ نهف « همامأ امئاد عطتتلاو

 : د مح « دادبتسالا نوكي ام دشأى دادبتسا مكح ءازإ انحبصأ كلذبو

 3 ءىش ىأ رمألا نم املس يلو 3 مك احا ةرخسم تاودأ ىهف « ةيعرلل باسح ىأ هيف

 باحصأو داوقلاو ءارزولاو ةاضقلاو ةالولا ىلوي ناطلسلا لكورمألا لك هدي ىف
 . هاوهو هتئيشم بسح « اًعيمج م,هزعيو « قاوسألا نوبقاري نيذلا نيبستحملاو ةطرشلا
 « مجاعألا ةصاخخو هتيشاح ءافكأ نم وأ هتيب لهأ نم ابلاغ ىلاولا راتخي ناكو
 نييباهلا تيب رصعلا ىف تعل ىلا ةيب رعلا تويبلا نمو . هداوق راتخي ناك كلذكو

 . ىنابيشلا ةدئاز نب نعم تيبو

 ناويد ةيالو لك ى ناكو « ةيناساسلا نيواودلا ةاكاحم ىف ءافلخلا عستاو

 لاومألا نم ىبت ام لسريو ةيالولا ىلع هنم قفني ريبك فظوم هيلع موقي جارخلل
 نيواودلا هذه عومجم ىمسيو « صاخ ناويد ةيالو لكل اهب ناك ثيح دادغب ىلإ
 هالو انك كمرب نب دلاخ حافسلا هيلع ىللو دقو « لاملا تيب وأ مامزلا ناويد مساب
 2 صاخ ناويد ةفالخلا رادل ناكو . مهبتاورب ىردعي ناك ىذلا "دنا ناويد ىلع

 ى ًاريطخ ًارود بعل ىذلا لئاسرلا ناويد نيواودلا هأ نمو . اهتاقفن ىلع موقي
 مئاخللا ناويد هراوجي ناكو . ءافلخلا لئاسر هنع ردصت تناكو « ىبرعلا 1

 ريا 6

 رظنلاب صاخ وهو عيقوتلا تناويدو 6 اهتم لعب لئاسرلا كلت هيف د ىذلا

 ظ . 9١ص ( ىلحلا ةعبط ) يان يطمع حر 0
 . 9894/1 ( رشنلاو ةمجرتلاو
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 ةداعنم ناكو «صصنقلا مساب اهنومسي اوناكو ىوكشلا باحصأ عاقرو ملاظملا ىف

 ىب ءافلخ مهاراجف « ةغيلب ةزجوم تارابعب اهيلع اوعقوي نأ مهئارزوو سرفلا كولم
 . عينصلا اذه ىف مهقارزوو سابعلا

 تايالولا رابخأ هيتأت تناكو « ريدلا بحاص هسأر للع ريبك ناويد كانه ناكو

 ؛ 0 ثادحأ نم تايالولا ف ىرجي ام لكب هوفاوي اوي نأ مهتمهم نيفظوم ةطساوب

 ةوفحيت أوناكو . مهيب ودنمو فحصلا ىلسارم هبشلا قدأ انرصع ق  نوهبشي معو

 نيبستحملاو جارح ا لامعو ةاضقلاو شيحلا داوق نم هءارو "نّسمو ىلاولل ةريغصو ةريبك لك

 مكحأ دقو . ١ةفيلخلا ىلإ اهغلبي هرودب وهو « مهبحاص ىلإ اهنوغلبيو ةطرشلا لاجرو
 كلت لمسح ىلع نوفوقوم لسر كانه ناكف « اقيقد اًماكحإ ديربلل ماظنلا اذه

 قرطلا ىلع نكامأ ةدع ىف دجوت تارمضم ليخ ىلع ةديدش ةعرس ىف: رابخألا

 كلامملاو كلاسملا بتك مهلجأ نم تفلأ دقو . دادغب ىلإ تايالولا نم ةدتمملا

 ةيفارغخلا لاوحألا فصوب ضيفت بتك ىهو ء« هريغو ةبذادرخخ نبال ةروهشملا

 . براغملاو قراشملا ىف ةفلتخم ا اهنادلبو ةلودلا تايالول ةيداصتقالاو

 ةيرادإلا ظنلا نم ناساس ىبب كولم نع نويسابعلا هذخأ ام لك اذه سيلو

 تدرو دقف ةيبرع ريزو ةملكو « ةرازولا ماظن اضيأ مهنع اوذخأ دقف « ةيسايسلاو

 نم ًاريزو ىل 0 -عاجاو ) : ىسوم ناسل ىلع هنأش لج لوقي ميركلا نآرقلا ىف

 تذخأ اهنأ ريغ « دعاسملاو رزاؤملا ةعركلا ةيآلا ىف اهانعمو ( ىخأ نوره ىلهأ

 . هتلود نوئش ةرادإ ى ةفيلخلل لوألا راشتسملا ىلع ىبمابعلا رصعلا ةحتاف ذنم ”قدلطلت

 مهباجتحال - نوميقي اوناك ذإ « ةيناساسلا ةلودلا ىف ةفورعم تناك ةفيظو ىهو

 « اهيفظوم نونميعيو اهتسايس نومسيو ةلودلارومأ نوفر صب ءاطسو  ةيعرلا نع

 نأكو . هتكنحو هتمكح فرع ىذلا ناورشونأ ردرو ردهمج ررزس مهرهشأ

 ةفالحلا خيرات ىق ةرم لوأل هوذختاف « ماظنلا اذه يف مهو راجي نأ اوأر نييسابعلا

 طيسو ريزولا » : ىطقطلا نبا لوقي « ريزولا مسا هبحاص ىلع اوقلطأو « ةيبرعلا

 رطشو « كولملا عابط بساني رطش هعابط ىف كر نأ ببن « هتيعرو كلملا نيب

 ..ةنامآلاو ةبحماو لوبقلا هل بجوي امب نيقيرفلانم الك لماعيل «ماوعلا عابط بسانب

 )١( ىربطلا رظنا 987/5 .
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 كلذ لبق امأف « سابعلا ىبب ةلود ىف الإ اهنيناوق ررقتتو اهدعاوق دهمتت مل ةرازولاو
 عابتأ كولملا نم دحاو لكل ناك لب « نيناوقلا ةررقم الو دعاوقلا ةننقم نكت ملف

 مهنم ا « ةبئاصلا ءارآلاو ىجحلا ىوذ راشتسا رمأ ثدح اذإف « ةيشاحو

 ريزولا ىمسو ةرازولا نيناوق تررقت سابعلا ونب كلم املف . ريزو ىرجم ىرحي
 . «21١ ًاريشم وأ ابتاك ىمسي كلذ لبق ناكو ًاريزو

 مه اوناك ذإ « ىعيبط ءىش وهو ©« ىسراف ريغ ًاريزو نييسابعلل دجن املقو

 نييسابعلل اومكحأ دقو « بصانملا ىلعأ ىلإ نوقريو ةفالحلا نوئشب نورثأتسي نيذلا
 ًاريزو نويسابعلا هذختا نم لوأو. ةيناساسلا هنيناوق ىلع ةغايص هوغاصو ماظنلا اذه
 «كمرسب نب دلاخ هدعب حافسلا ذختا هبتحسن ىضَسق اذإ بح لآلخلا ةملس وبأ مهنم

 ةلاسب رهظأو « ةيمأ ىب دض هبورح ىف سم ىبأ ءاول تحت ىلتج دق ناكو
 راهبونلا دبعم ةنادس ىلع موقت تناك ةرسأ نم ردحني وهو . ةيبارخ ةكتحو

 تايالولا ضعب كح هب طانو روصنملا دهع ى هترازو تلصتاو . خملب ى ىذوبلا

 ضمهنف تاعي ردأ ىح هنبا ىلوو ع ةردان ةءافك رهظأف شويحلا ضعب ةدايقو

  دادغب ىلإ ىبحب ىعدتساف « روصنملا هيبأ دعب ىدهملا ىلوو . ضوهن ريخ اهتيالوب
  ىداحلا هنبا هدعب ”ىلوو ىدهملا ىفوتو « ًاراشتسمو هل اًبتاك نوره هنباب هلصوو
 ةعسب فرع ىكمربلا ىحي نأ ريغ « دهعلا ةيالو نع نوراه هاخأ علخي نأ لواحف

 ىح « ديشرلا سفن ى نسح عقو كلذل ناكو « هتركف نع هفرصي فيك هتليح
 ىتنلحأ ثنأ تبأ اي » : الئاق هل الالجإ ةوبألاب هبطاخ هيلإ ةفالحلا تراص اذإ

 0 نم هتجرخأو ةيعرل رمأ كتدّنلق دقو كارييدت نسحو كيأر ةكربب سلجما اذه

 طعا ) ضرفاو « تيأر نم لزعاو تئش نسم لمعتساو ىرت امب مكساف كيلإ

 عفدو "76 ءىش ق كعم رظان ريغ ىنإف « تيار ندطسا « تيأر نمل ( ابتار
 نم هلك قرشملا لضفلا هنبا دّئلقف « دئقتعلاو "لحلا هديب راصف « ةفالحلا متاخ هيلإ
 ىلإ رابنألا نم هلك برغملا اًرفعج هنبا دّدلقو « كرتلا دالب ىصقأ ىلإ ناورهتنلا

 ضايخحلا ىتنب و ملظ نم سانلا ىلع عقو ام ازأف هلمع ىلإ لضفلا صخشو .("!ةيقيرفإ

 ْ .؟ها//ىدوعسملاو ,١ 7,شص ىرايشهخلا (١؟)
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 اًنباون لسرأو ديشرلا ةرضحب ماقأف رفعج امأ « دنحلاو داوقلا ءاطع ىف دازو دجاسملاو
 . هنع هدعب ىلع ًاربص قيطي ال ديشرلا ناك ذإ « هتيالو ملاقأ ىلإ هنع

 ماع رشع ةعبس ةلودلا رومأ نولي لضفلاو رفعج هانباو ىكمربلا ىبحي لظو
 ةغبصب اهوغبصي نأ ملل كلذ كا اهنوئش عيمج ىف اهءانثأ نيفرصتملا مه اوناك

 مهتبكن ديشرلا مهبكن ةئامو نيناعو عبس ةنس تناك اذإ ىح « ةصلاخ ةيسراف

 ىحب تامو « دمحم ادع ام هتوخإو هيبأ سبحو رفعج لتقب رمأ ذإ « ةروهشملا
 اهدّرف « ةبكتلا هذه ىف ريسلا باحصأو نوخرؤملا فلتخاو . سوبح هنبا لضفلاو
 ناطلس لك نم ديشرلا اودرج مهنأ ىلإ نوناث اهدرو « ةيصخش بابسأ ىلإ مهضعب
 « ةقدنزلا نم هنونطبي اوناك ام ىلع فقو ديشرلا نأ ىلإ نوثلاث اهدرو « ىهنو رمأ لكو

 يحب وه « هسبحم نم رئاث ىولعل رفعج قالطإ ىلإ عجري قيقحلا اهببس نأ رهظيو
 . 23 هتنامأ فوي ملف « هيلع ديشرلا هنمأتسا دق ناك ( هللا دبع نبا

 ةرازولا بصنم دلقتت ةيس راس ا

 لضفلا مهنم اهيلو نم لوأ ناكو « مكحلا ىف ةيسرافلا ديلاقتلل اهرودب نكمتو ؛

 قون ىحيل ًانامرهق ناكو ؛ ماقلاو فيسلا ةساير : : وابدع 0

 نومأملا مزل دقو . ملسأو انيسوجم ناكف لهس هوبأ امأ « هتيب نوئش ىلي ىكمربلا دلاخ
 ىوريو « هرزوتساف هيلإ ةفالحلا تضفأ ىح هرومأ ربدو 0 هيبأ ةايح لنم

 لمحو حجم مرك ىلع سلجي » ورمب لازي الوهو هيلع لخد اذإ ناك هنأ ةاورلا
 لزنو ىسركلا عضو تعقو اذإف +. هيلع نومألا نيع عقت ىح لمحي لازي د الف « هيف

 ةوعيو © ملسي مث « نومأملا ىدي نيب عضوي ىح ىسركلا لمحو . ىف « هنع
 نإف ةرساكأألا بهذم ىلإ كلذ ىف نيتسايرلا وذ بهذ امنإو . ىبسركلا ىلع دعقيف

 )0 .«هيلع اهيديأ نيب دعقيو ىسركلا كلذ لثم ىف ”لسمُحمي ناك 0 _
 تناك مهيديأ نيب مهسولجو ةرمماك ألا ىلع مهوبخد ىف نييناساسل ءارزو ديلاقت ىحف

 ةقبط لك لهأ سبلي نأ سرسفلا كولم مسَر نم ناكو . ةقيقد ةاكاحم ىكاحت ظ

 لجرلا لصو اذإف « ةقبطلا كلت ريغ ىف نمم دحأ اهسبلي ال ةسبل مهتمدخ ىف نمم

 . 1١95 ص اهدعي امو 51 و ل

 . 5١١6 ص ىرايشهملا (؟) . © ٠١5 ص ىرايشهملاو ا ا
 ىطقطلا نب هاو #ه54 2 ؟”غ# © ؟؟4 « 56
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 اذه نويسابعلا قبطو . ١( «اهيف وه ىلا "ةقبطلاو هتعانص هتسبلب فرع كلملا ىلإ

 و ىز موق لكلو ٠ : 2 ذإ ظحاحلا هاكح اقيقد اقيبطت مهيفظوم ىلع مسرلا

 بانتكلو « ىز باّستكللو « ىز طرشاإو ىز ةاضقلا باحصألو « ىز ةاضقلاف
 نسم مهن « بتارم ىلع رادلا لخد نمو ناطلسلا باحصأو . ىز دنحلا

 مهنمو .(؟ءابقلا سبلي نم مهن (7ةعار دلا سبلي نم مهنمو حطم نفل

 (7 محلا 0 )رد ةعاو ردنللا قلعيو (؟”دنكيزابلا سبلي نم

 ") سنالقلاو "!ناسليطلاو ةنّلطبملا نوسبلب ءاهقفلا ناكو

 « مهتاقبطو نيفظوملاو ةيشاحلا لاجر ءايزأ ىف ىبح تيكوح نييناساسلا ديلاقتف

 ىلإ سرفلا نم نيريثك عفد ام « ةوق ىروقأ مكحلا نوئش ىق اهنم لخد ام ناكو

 عئاذ ناديملا اذه ىف عفقملا نبا لمعو « مهتغل نع اهروصت ىلا بتكلا ةمجرت

 مكحلاب لصتت ىلا لئاسرلاو بتكلا نم ةفئاط ةيبرعلا ىلإ لقن دقف « ضيفتسم
 مو . ديلاقتلاو مظنلا نييأ ىبعمو « همان نيآ » باتك لثم نم هموسرو ىناساسلا

 ًاريثك ةليوطلاو ةريصقلا هلئاسر ىف لقن دقف « ةمجرتلا دنع ددصلا اذه ىف هلمع فقي

 مساب ةفورعملا هلئاسر ىف اناقلي ام وحن ىلع مكحلاو ةسايسلا ىف سيفلا اياصو نم

 . ةياحص مهب كيري وهو ( ةياحصلا ةلاسر و و (ريبكلا بدألا )و ( ريغصلا بدألا 0

 نيمجرملا - عفقملا نبا دعب - لهس ونبو ةكماربلا ثعب دقو . هتيشاحو ناطلسلا
 ناطلسلاو مكحلا ف نييناساسلل ديلاقت لمحت ىلا لئاسرلاو بتكلا نم ريثك لقن ىلع

 ةريف» صوصن اهنم تيقب نكلو ع« بتكلا هذه نم ةريثكلا ةرثكلا تدق اًنقحو

 باتك ةمدقم قو ريبكلا هخيرات لئاوأ ى سرفلا نع ىربطلا ثيدح ى اناقلت

 كلذ دعب ولغن ال انلعلو . ةبيتق نبال رابخألا نويع قو ىرايشهجلل باتكلاو ءارزولا

 ةيسراف عياوطب تل ةيسابعلا ةلودلا ى ةيرادإلاو ةسايجلا 0-0 نإ انلق اذإ هلك

 )١( رهشلا نم نيبكنملا ىلع طقسيام . ”“ ص ىرايشهحلا .
 . 950/٠ ( بتكلا راد عبط ) ىناغأ 0170 . ةيسراف ةيج : ةءاردلا (9)

 ..ىنران بوث هن املللاو . ريصق ىسراف بوث : ءابقلا (*)
 عمج : سنالقلا»و 891/5 فاغأ (8) . فتكلا ىلع ىلي ءاسك : دنكيزابلا ( 4 )

 سأرلل ىبيراف ءاطغ ىهو ةوسنلق . اهب برضي ديدح نم ةلآ : زرحلا (0)
 ْ : ةمحلاو ١١4 /* نييبتلاو نايبلا )١(
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 شعطبلاو رهقلاو دادبتسالا ىلع موقي اًثيو رسك اكلم ةفالحلا اهئانثأ ف تلوحت « ةيوق
 . اًنيل الو اقفر فرعي ال ىذلا

 جراوخحلاو نويولعلا

 نوعدي ةيرسلا مهتوعد لاوط اولظ نييسابعلا نأ عضوملا اذه ريغ ى انب رم
 مهنإف اضيأو « نييولعلا مهمع ءانبأب اومدطصي ال ىكل « تيبلا ل1 نم اضرل
 « لوسرلا نع اهثاريم وهو ةاغتبملا مهتفالخ هيلع دمتعت ىذلا لصألا اوتسثي نأ اودارأ

 نأل « داسف نم لصألا اذه ىف امع اًفنآ انثدحت دقو « هتبب لآل ىعرش قح ىبف

 . نيملسملل ةماعلا ةيالولا نع الضف هلام ىف ثروي ال لوسرلا

 نوعيشي نويولعلا ذخأ ىبح « ةفالحلا ديلاقم ىلع نواوتسي نويسابعلا دكي و

 :كربرلا تلي مانا مدإب ريل يقرر مولا مهنم اهوبصتغا مهنأ سانلا ف

 ىلإ كلذ ىف مجري نأ ىغبني هنأب نويسابعلا مهيلع درو .همع نبا ىلع ءانبأو « ةمطاف

 نامرحو معلا نبال معلا بتجسح نم اهيف ضرمف امو « ثيراوملا ىف هللا مكح لصأ

 هيلإ ل 1 ىذلا سابعلا همعب لوسرال نول دي مهف 00

 هئابآ نم اوأشنو هتبارقو هللا لوسر محرب ارضختو هلهأو رمألا واوأ كلذل مث ٠ هثاريم

 ةمامإ ىلع صن لوسرلا نأ نومعزي نويولعلا ناك اذإو . 2١١ « هترجش نم اوتبنو

 لاق لوسرلانأ نويسابعلا معز دقف هتمامإ هنم اوثرو هءانبأ نأو هدعب بلاط ىبأ نب ىلع

 ظ . "”كدلو ىف نوكت ةفالحلا نإ : سابعلا مهدحل

 سمأو لوسرلا ىلإ برقأ امهيأ ىف نييمشاحلا نيعرفلا نيب دتشت ةموصحلا تذحخأو
 نييولعلادصري روصنملا ذخأ امزاعرسو « ةمألا ىلع هتيالو ثاريمب قحأ امهيأو امحر هب
 هللادبع نب دمحمنأب ءابنألا هيلإ تمارتو .مهيلع قانحلا قيضيو« ةنيدملا : مهراد ف

 زاجحلا ىف هل ةاعدلا ثبي ةيكزلا سفنلاب بقلملا بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا ليلس
 ىلع ضبقف « جحو .« نييولعلا بلط ىف ”دحي نأ ةنيدملا ىلع هلماع رمأف « قارعلاو

 )١( ص ىطقطلا نبأ (؟) ىربطلا ىف هتعيب دعب حافسلا ةبطخ رظنأ "٠١ .

  /5م .
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 بادرس ىف مهب ىلأك انهو «ةريحلا ىلإ هعم مهلمحو ءديدحلاب مهقثوأو «مهنم ةعامج
 لصن الو .اعيمج اوتام ىتح ًاراهن الو اليل نوفرعيال ةفوكلا ةرطنق دنع ضرألا تحت
 ىلع بلغيو (!!هتروث هللا دبع نب دمحم نلعي ىتح ١45 ةنس نم بجر رهش ىلإ

 ء"!هدعب نم رمألا هل ضّوف دق نيدباعلا نيز ىلع نب ديز نب ىجحي ناكو ةنيدملا
 روصنملا عزفيو . ةيديزلل ةروث لوأ ىهو « روصنملا ىلع ةروثلا نالعإ ىأر ًاريخأو

 مهرد فلأ فلأ هيطعي نأو هلهألو هل نامألا هيف هيلع ضرعي اًباتك هيلإ بتكيف

 مهباصتغا هيف روصي ليوط باتكب دمحم هيلع دريو . ءاش دلب ىأ ىلع لزنيو
 اعإ مكنإو انقح قحلا نإ » : الئاق هيأر ىف نييعرشلا اهباحصأ نود نم ةفالخلل

 هومترو فيكف مامإلاو ىصولا ناك اسيلع انابأ نإو . . انتعيشب هيف مضهنو انب هومتبلط
 نييبنلا نم ىندلوف « ىل راتخي لزي مل ىلاعتو كرابت هللا نإو . . ءايحأ نحنو اننود

 اسملع مهعسوأو امالسإ مهمدقأ هباحصأ نمو « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم مهلضفأ
 لوأ دليوخ تنب ةحيدخ نهلضفأ هئاسن نمو « بلاط ىبأ نب ىلع ًاداهج مهرتكأو

 دكي ملو . « ةنحلا لهأ ءاسن ةديسو نهلضفأ هتانب نمو «ةلبقلل ىلصو هللاب نمآ نم

 ةيكزلا سفنلا ججح هيف ضقن باتكب هيلع در ىتح باتكلا اذه أرقي روصنملا
 ءاغوغلاو ةافسحلا هب "لضتتل ءاسنلاب كرخف "لج اذإف كمالك ىنغلب » : الئاق اًضقن
 هللا لوسو ةئبا ونب مكنإ و . . "7ةبصعلاك ءابآلا الو ةمومعلاك ءاسنلا هللا لعجي ملو

 ف ) موت نأ زوجي الو « ثاريملا زوحت ال ةأرما اهنأ ريغ « ةبيرق ةبارقل اهنإو
 « نسحلا كيبأ ىلإ كدج رمأ ىضفأو . . اهلّبق نم ةمامإلا ثروت فيكف ( ةالصلا
 اهيف مكل ناك نإف . . هتعيش هيدي ىف ملسأو « مهاردو قّرخب ةيواعم ىلإ همّلسف
 رانلاب مكوقرحو ةيمأ ونب مكلتقف ءدحاو ريغ مكنم جرخ دقلو . . هومتعب قف ءىشث
 ؛ ةركرلا مماذإ مكرأتب انكردأف مهيلع انجرخ ىح لخنلا عوذج ىلع مكوبلصو

 ىلص هللا لوسر قوت هنأ تملع دقلو . . مهرايدو مهضرأ م انثر وأو ' مكرادقأ انعفرو

 . 1١١7 ص ( ندنل ىرطلا ةيكزلا سفنلا ةروث ى رظنا )10

 نه ىقب اه الإنوثريال نيذلا : ةبصعلا (*) ىدوءسملاو ١١١ر/#“ ىوقعيلو 5

 سايعلا ةهددحس نأ ىلإ ريشي 6 نذورفلا تافعضأ . ٠#) ص ىطقطل ا نباو 1“
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 ,(170بلطملا دبع ىبب نود هثراو ناكف سابعلا الإ دحأ هتمومع نم سيلو ملسو هيلع هللا

 هيخأ نبا ةدايقب اشيج ةيكزلا سفنلا ىلإ روصنملا لسرأ ةضوافملا دجست ملالو

 مزهناف « لاتقلا مدتحاو « ةنيدملا برق هعم نميو هب ىتلاف ٠ ىسوم نب ىسيع
 ىبح لتاق لب « جالسلا قلي ملو ملستسي ملف هب طيحأو « ةيكزلا سفنلا نع ,رمانلا
 هل وعدي ىضم دق مهاربإ هوخأ ناكو . روصنملا ىلإ لمحو هسأر ًزتحاو لتق

 . هرطخ رظعو سراف هل تنعذأو « اهيلع ىلوتساف هعومج تريكو ةرصبلا

 دنع هعومجمو هب ىتلاف مهاربإ ىلإ روصنملا هيجوف « زاجحلا نم ىسوم نب ىسيع
 لتسقف « رئاودلا مهاربإ ىلع تراد ام ناعرسو ؛ ةفوكلا نم برقلاب « ارمسخاب »

 . !"'نوجسلا بهايغى مهب ىلأف نييولعلا نم ريثك ذخ أو «رارفلاب هعومج تذالو

 ضقي مل هنإذ همايأ ىف نييولعلل ةفينعلا ةروثلا هذه ىلع ىضق روصنملا ناك اذإو
 : رئاكتت هقرف تذخأو « ًارهجو اس مايألا عم دادزي ذخأ دقل لب « عيشتلا ىلع
 تمحتلا ثيح ةرصبلا اهرقم ناكف ةيديزلا امأ « ةيمامإلاو ةيديزلا ذئنيح اهمهأو
 ثارت نم اهيف ناك ام ترو كلذب و « ةفوكلا اهرقم ناكف ةيمامإلا امأو « لازتعالاب
 . ةيرشعانثإلاو ةيليعامسإلا اهمعأ ةريثك قرف ىلإ نمزلا رورع تمسقنا دقو « ىعيش

 هيبأ ةايح ىف قوت دق ناكو « قداصلا رفعج نب ليعامسإ ىلإ ةبسن ةيليعامسإلاو
 ركألا نبالا ىلإ امح لقتنت اهنأل « دمحم هنبا ىلإ هنم تلقتنا ةءامإلا نإ اولاقف
 ةمنأ ةعبرأ - مهدنع - اً”دمحمولتيو .ليعامسإ تام اك هيبأ دهع ىف تام ول ىبح
 ةبعش تجرخ مهنمو . ةيمطافلا ةلودلا سأر ىدهملا هللا ديبع موبقعي نوروتسم

 قداصلا رفعج دعب مامإلا نأ ىلإ تبهذف ةيرشع انئالا امأ . نيرحبلا ىف ةطمارقلا
 ىلاوتت ةمامإلا نأل 900 ىننإلاب اومن « هدعب شاع ىذلا مظاكلا ىسوم هنبآ وه
 « نيدباعلا نيز ىلع هنباف نيبسح اف نسحلاف ىلع : مه انهاهإ "تقع تا ادب دس

 نجس ى ىوتملا مظاكلا ىسوف .١4/8 ةنس ةنيدملاب قوتملا قداصلا رفعجف رقابلا دمحف
 ىلعف 3١١ ةنس 0 داوحلا دمحمف 7٠١ ةنس قوتملا اضرلا ىنعف 1817 ةنس شرا

 ىربطلا هبرحو ميداربإ لتتم ىف عجار (؟) نيب نيلدابتملا نيباتكلا نيذه ى رلظنا )١(
 ىدوعسملاو »/١١5 ىبوقعيلو 00/5 ةعبط ) دريملل لماكلا ةيكرل سفنلاو روصنملا
 . ١؟؟ ص ىلمقطلا نباو ؟؟/ م . 4١ه/5 ىربطلاو 7865 ص ( تيأر
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 دقو 5١١ ةنس ىلاوح قوتملا رظتنملا ىدهملا دمحف « ىركسعلا نسحلاف « ىداهلا

 نكي لاو « ًاروج تئلم نأ دعب الدع ضرألا ًالميف دوعيسو باغ هنأ ىلإ اوبهذ ظ
 ةقرف لثم - قنتعت تناك اهنأ فرعن نأ مهملا نمو . هدنع ةقرفلا هذه تفقوت دلو هل
 ٠ رصعلا اذه ىف نييسابعلا دض ةينلع ةروث ىلإ احنجم لف « ةيقتلا - ةيليعامسإلا
 اوناكو ةيكزلا سفنلا لثم نم بلاط ىلأ نب ىلع نب نسحلا ءانبأل كلذ اكرت اعأكو
 0 . ةيديزلا ةيرظن نوقنتعي

 ةفالحلاب نودوعي ال رصعلا اذه ىف نيملسملا روهمج ىرن نأ بجاعلا بجعلاو
 مهتلعجو ىمشاملاتيبلا ةياعد مهتللض دقف «ةمألل اًقح حبصت نأو ىروشلا ماظن ىلإ

 : ني ريبك ني ركسعم ىلإ كلذءازإ اومسقناو « لوسرلا نم مهيلإ ل 1 ثاريم اهنأب نوعنتقي
 كلذبو ؛« مكحلا ىلإ لوصولا لواحن ىولع ركسعمو ؛ مكحلا ديلاقم هديب ىسابع ركسعم
 ندفو ورحب تلخش ذإ ةيسايس ةروص : ساكتنالا نم نيتروص ةمألا تسكتنا

 اهل تلظو اهب لغشتت مل اهنأ وأو « الود تعزوت ىح اهيف رخنت تلاز ام ةيلخاد
 | سانلا رظن ذإ ةيعاّمجا ةروصو . خيراتلا هجو ريغتلو ملاعلا ركأ تحتفل اهتدحو
 ؛ ملظو ىغطو ىغب ولو ؛ سدقم ةفالحلا ىف هقح نأو ىعرش ثيرو هنأ ىلع ةفيلحلا
 ءاهقفلا ىلع عقت ةت كلش ريغ نمو . داسفلاو نايغطلا نم عاشأ امهم هتعاط ماد مهيلعو
 ةيقيقحلا مالسإلا ةيرظن سانلل اوحضوي نأ مويلع بجاولا نم ناك ذإ « كلد ةعبت

 ردجألا اهالوتيل ىروشلاىلع اهميقي لب مشاه ىب ى ةيثارو اهلعجب ال هنأو ةفالحلا ف

 نيملسملا ردجأف «نائعو رمعو ركب ىلأ ةيلوت ىف نولوألا ةباحصلا ذخأ كلذبو . اهب
 2. تيب ص ناكأ ءاوسو « هريغ وأ ىمشاملا تيبلا نم ناكأ ءاوس ةفالخلل ءفك
 هذه نم ء ىو ٠ بسنلاب ال ةءافكلاو ةرادحلاب ةربعلاف 2« فورشم تيب مأ فيرش
 . ةدحالملاو ةقدانزلا ىلع درلاب اونع مهنإ قحو ع« نيملكتملا قتاع ىلع عقي ةعبتلا
 ةفالحللاب جو رحلاو ةمألل ا اونع املق مهنكلو  نييرهدلاو
 . حلاصلا ةفيلحلا ةمألا راتخت ثيحب ىروشلا ةركف قاطن ىلإ ثاريملا ةركف قاطن نم
 . هتيشرق وأ هتيمشاه ىلإ رظن نود

 “2 نودادزي مهعابتأ لظو « ًارهجو اًرس نييسابعلا نومواقي نويولعلا لظ دقو
 هب جز وأ لبق ةنتفلا وأ ةروثلاب هسفن هتثدح 9 اعيمج مهنودصر» نويسايعلاو



 ا

 نأ الإ ىه اف « ةلودلا بصانم عفرأ ىلإ لصي مهتعيش ضعب ناكو . نوجسلا ىف

 لتقي وأ دوجسلا بهايغ ف هب ىليو هك المأ رداصتف اك ع ةئرد رس فراعت

 هريزوب ىدهملا عاميإ روصنملا دعب كلذ نم اناقلي ام لوأو . هلاثمأل الاكن بلصيو

 نم نييولعلا دحأ  ىوملا ىديز ناكو  هقالطإب لع نيح دواد نب بوقعي
 هل عفش نأ ىلإ انيجس لظو نجسلا ىف هب ىلأ دقف « هيلإ هتيرح درو نجسلا

 0 ظ .١١2هقالطإب رمأف ديشرلا دنع ىكمربلا ىبح

 بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا ليلس ىلع نب نيسحلا جرخ ىداحلا رصع ىفو

 ناكم ى « ةكم نم برقلاب ىسابع شيج هعم ”ن نو هيقلف « زاجحلاو ةكم ىف

 6 هراصنأ نم نوريثك هعم لتنقو « لتنق ىتح اًفينع دا لاا قو هلبلاعب

 نب سيردإ هلاخ برهو . 20 نابقعلاو عابسلا مهتلكأ ىتح ءارعلا ىف اولظو

 اهي سسأو ساف ىلع بلغف « برغملا ىلإ ةيكّرلا سفنلا ىخأ نسحلا نب هللا دبع

 ديشرلا لاز امو « ناسارخ ىلإ هللا دبع نب ىبح هلاخ اًضيأ برهو . ١ ةسرادألا ةلود

 نب رمعج ىلإ هعفدف « هيلع مدقو هبلط ىلإ هباجأت : نامألا هنم بلط ىح هبقعتي

 ناك امم «؟*”ديشرلا نذإ نود هقلطأف هل قرو « هسيحف « هسبحم هرمأو ىكمربلا ىح

 ىح هنجسف ةيناث ديشرلا دي ق ىبحي .عقوو ؛ اتلمأ اه دقزيبأ هكر هعتكت فاني

 ةعيشلا دنع عباسلا مامإلا قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم ديشرلا لقتعاو . تام

 . (7هتافو ىلإ نجسلا ى لظو « ةيرشع ىنثالا

 ىسوم نب مهاربإ دادخبىلإ هلاقتنا لبق هيلع جرخيف نومأملا رصع ىلإ ىضمنو

 جرخيو . (') هيلع  ىضقيو هتروث مظعتو نميلاب بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا ليلس

 جرخيو . 2 نومأملا هنع وفعيف ذخؤي ام ناعرسو « ةكم قداصلا رفعج نب دمحم

 بلاط ىلأ نب ىلع نب نحل ليلس مهاربإ نب دمحم انيعاد ايارسلا وبأ ةفوكلاب

١57 
 /؟ىدردسملاو :46 « غةء/5 ىريطلاو .78 4 / "ىربطلاو ١ه وص ىرايشهحلا

 ىربطلاو ١"ا7/»* فوقعيلا (؟) 5/ 5٠١؛ ص وىطقطلا نباو ١ موجنلاو الزاهرة؟/١١8. )١(
 :هز/" ىفوقعيلا (ه) . ه5/ ؟ ةرهازلا موجنلاو ؟ : ى/ 8“ ىدوعسملاو ١ ىدوعسملاو 1 /0"”

 ىربطلاو ١؟7/# فوقعيلا (؟)  41١5/5.ا/؟ / ؟ةرهازلا موجنلاو! : هص ىطقطلا نباو
 ةرهازلا موجنلاو ؟؟7 /* ىدوعسملاو 0/6 4٠ )١( ىربطلا 80/؟١ا.

 . ٠6 سصرلعقللا نباو ١0/17 ىربطل 6 . 84
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 ركفلا رح نومأملا ناكو . 2'ًامربم ءاضق هتروث ىلع ىضقيو ابطابط نباب فورعملا

 هيف كاذ لغتساو « مهتلود ىف نييولعلا همع ءانبأ باصأ امل ىسأي ناك هنأ رهظيو
 دهعي نأ ورمي ودو - هل نييزف « مل عيشت هيف ناكو « لهس نب لضفلا هريزو

 ةعيشلا بيترت ى نماثلا مامإلا ظاكلا ىسوم نب اضرلا ىلع ىلإ هدعب نم ةفالحلاب

 بوصتساف « همظعيو هاجبي نومأملا ناكو عرولاو ىوقتلل الاثم ناكو ةيرشع ىثإلا
 داوسلا علخب رمأو « قافالا ىلإ كلذب بتكو« هدعب نم هدهع ىلو هلعجو هريزو ىأر
 .عينصلا اذه لصي دكي ملو . "' نييولعلا راعش ةرضحلا سئبلو نييسابعلا راعش
 نوعراسي مهتلعج « ةديدش ةدجوم نومأملا ىلع اودجو ىبح دادغبب نييسابعلا ىلإ
 نم جرخي نأ كشوي رمألا نأ "نحو: ديلا نب مهاربإ همعل ةعيبلاو هعلخ ىلإ

 ذخبتي ملغ + اضرلا ىلع ىفوت سوطب هقيرط ىو « دادغب ىلإ ريسملا زدهجتف « هدي
 . لهس نب لضفلا ذئنيح ليتغاو سابعلا ىبب ىلإ داع لب ؛ نوولعلا قم اليعل ياو

 . هنع افع ىح ةدم انيفختسم لظو مهاربإ هم ىتخا ىبح دادغب ىلإ لصو نإ امو

 نت ؛ نييواعلا همع ءانبأ ىلع تاطعي همي لظو  داوسلا سبل ىلإ ةيناث داعو
 :و امم ناكو « 2'”ارارم هيلع مهجورخ
 نأ ىلإ هك ةلعلو 2« ىوهملا ىعيش 9 ع هسلا#م ىف ةلزتعملا مدقم ىرمنلا

 وأ ريخب ةيواعم ركذ نمم ةمذلا تئرب» 7١١: ةنس سانلا ىف ىداني اًيدانم رمأي
 ملسو هيلع هللا ىتلص هللا لوسر دعب قلخلا لضفأ نإو« ةباحصلا نم دحأ ىلع هلضف

 ى بتكي نأ ىلإ هعفد ىذلا وه هلعل اًضيأو 147 هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع
 ىضر - بلاط ىلأ نب ىلع ليضفتب قافآلا ىلإ ةيلاتلا ةنسلا نم لوألا عيبر زهش
 نومأملا دعب ةعيشال ةروث رهأ تناك امبرو . (*7ةباحصلا عيمج ىلع - هنع هللا

 )١( ىريطلاو 7١ه/“ ىفوقعيلا ١١7/10

 ص ىقطقطلا نباو 948/7 ىدوعسملاو ١٠١6
 . ةرهازلا موجنلاو ٠/١١4 ةقرفتم عضاوم قو

 ) سرهفلا رظنا ( .
 باعك اضرلا كَ نومأملا هعيب ىف رظنا 6

 ىدوعسملاو ١9 /107ىريطلاو ١7/7 ىنوقعيلا
 موجنلاو ”١١ ص ىطقطلا نباو ":ةر/#“ |

 1 . ١١9/5 ةرهازلا

 ١8 / ؟ةرهازلاموجنلاو ١ 588/107 ىريطلارظنا( م )
 7١١ 8١١2 ىنس ثداوح ى ىربطلا (:)
 ] . ٠١١/٠ ةرهازلا موجنلا مجارو
 موجنلاو ؟١* ةنس ثداوح ىف ىربطلا ( ه)
 هتافو دنع مصتعملا ضف دقو "٠١ / + ةرهازلا

 مهحرسم نع ىضاغتي نأو ًاريخ نييولعلا همع ءانبأب

  ىربطلا رظنا . ىش هوجو نم بحن مهقوقح نإف
 . 1/٠١"



 ضي

 يل رمل نح در لاو وهاط نب قا دبع شضويج تلات امو

 , 17 رب ىلع الو 7

 ٠ نييسابعلا ةضراعم نم ربكألا بناخلاب رصعلا اذه ىف عيشتلا رئأتسا دقو

 ناسارخو ةريزحلاو نامعب ةقرفتم ءاحنأ ىف لولف ىوس ىبابعلا رصعلا ىلإ مهنم قبي مل

 اهوفرص مهنأ ريغ « ةبئاص نيملسملا ةمامإو ةفالحلا ىف مهتيرظن تناكو . سنوتو

 نوري اوناك دقف « ميدق نم حاجنلا امل بتكي مل كلذبو نيملسملا مهناوخإ لاتق ىلإ
 « ايشيح دبع ناك ولو اهب نيملسملا ردجأ اهيليث يحب « ةمألا ىلإ ةفالحلا درت نأ

 لب ٠ بسحف مهءامدال مهقرف ضعب تلحتساو نيملسملا اورضكف اوضم مهنأ ريغ

 او رهشو ىبسحلا ةوعدلا او | دمغأ دإ « قي رطلا انف كلذبو ؛ مهئاسنو مهافطأ ءامد اضيأ

 2 مهعم اونواعتي نأ ٠. نم ًالدبو « ةدرلاو رفكلاب نيدلا َْف مهناوخإ نيمهتم فويسلا

 مودم نأ 30 ةفينع درع مهوب راح ةيبنجألا ملا نم اعديح مهئادعأ برج

 ىف نملسملا نيب ةاواسملا قيقحت قيقحت ةلأسم ةلأسملا دعت مل كلذبو . ارحم ضرألا نم

 مهقتست الو اهب الإ ةايح ا بيطت ال ىلا ةلادعلا رارقإ نم كلذ عبتي امو مكحلا قوقح

 . ةحوفسم ءامدو ةعرشم فوبسو نامععإو رفك ةلأسم تحبصأ لب علا

 ىدنتلخلا ةدايقب نييضابإلا نام جراوخ روث رصعلا هو مانع 7 ةروث لوأو

يقب ًارارتج اًشيج حافسلا هل درج دقو
 .(؟!هيلع ضقف ٠ ةعرزخ نب مزاخ ةدا

 مزاخ اًضيأ هيلع ىضقف ةريزحلاب ىنابيشلا ةلمرح نب دّبلم راث روصنملا دهع فو
 . ىبلهملا متاح نب (؟؛ديزي مهيلع ىضقو سنوتب ةيضابإلا راثو « '7ةميزخ نبا

 فورعملا مههاربإ نب فسوي جراوحلا نم ةفئاط ىف ناسارخب راث ىدهملا دهع فو

 « هباحصأ نم ةعامج ى هرسأو « ىنابيشلا ديزم نب ديزي هل ىدصتف « مربلاب
 ١41١/5. ىريط (*) +١7 /107 ىربطلا»و */١58 فوقعيلا )١(

 .858/5 ىربطلاو ١١١ /ىفوقميلا ( : ) . 7١/١ ةرهازلا موجنلاو م/ غ ىدوعسملاو
 1١١4/56. ىريط (؟)



 لو

 . مالسلا دبع نيرسنقبراثو « 2١7 مهبلصو مهلتقب رمأف « ىدهملا ىلإ اعيمج مهب ثعبو
 : فيرط نب دياولا راث ديشرلا دهع قو . داوقلا !''' ضعب هيلع ىضقو ىجراخلا

 ظ هي فلتاب يرحب مرا نب خاب  هيل] هجوف ظ هتكوش تدتشاو ةرد زحلاب ىلابيشلا

  شيج ىف ديزم نب ديزي ديشرلا هل درجف « هعومج اهب تريكو ةينيمرأ ىلإ راسو
 انّه « (49هفتح ىو ناسارخخ ىف ىراشلا ةزمح ثاعو . (” اقتحم هقحف 2« فيشك

 نومأملا دهع ىو . * ريصملا سفن ىلو ةرصبلا ىحاوض ىف ىرورحلا ناورث ثاع

 ام وحن ىلع(" لشفلاب هتروث تءابو قارعلا داوسب ىرورحلا ناولع نب ىدهم جرخ
 ناكام الإ جراوخلل تاروث نع كلذ دعب عمسن الو . (" ىراشلا لالب ةروث تءاب

 ىرغثلا فسوي نب دمحم ديعس ىلأ ءاضقو ةعيبر رايدب ىئابيشلا ورمعنب دمحم ةروث نم
 ىغلقي نأ - نوروثي نيح  نوثبلي ال جراوحللا ناك وحنلا اذه ىلعو . "هيلع
 دقف « ىومألا رصعلا ىف مهتاروثو رصعلا اذه ىف مهتاروث نيب ديعب قرفو « مهيلع .

 اًحضاو ًارثأ كرتت مل كلذ لجأ نم اهلعلو « ًاديدش اًنفعض فعضت مهتوعد تذخأ
 . اًفورعم ًارعاش ملل دجن املق ذإ ةيبدألا ةايحلا ىف ذئنيح

 ةفلت#م ثادحأ

 رفعج وبأ هفلخو ١ ةنس ىوت ام ناعرس ذإ حافسسلا سابعلا ىبأ ةدم لطت مل
 يسب وهف « ةيسابعلا ةلودلل قيقحلا سسؤملا دمعي وهو « روصنملا
 ىح مكحلا ديلاقم ملستي دكي ىلو 2 «سومانلا ماقأو دعاوقلا بسترو ةكلمملا

 6 ويقر برحل امخض اشيج دوقي ناكو ايروس "ىلاهش ىق هللا دبع همع هيلع |

 م ىنوقعيلاو 8508/5 ىريط )١(
 . 707/5 ةرهازلا موجنلاو

 ةرهازلا هولا لا م0؟/5 ىربط )١(
 . 1:5” 2 4١ //؟'

 47/٠ ةرهازلا موجنلاو غ6 ه/5 ىربط (؟ )
6» ©84., 

 . 477/5 ىربط (:)

 . 1؟هر/56 ىريط 0(

 . ١47/0 ىربط (؟)

 ةرهازلا موجنلاو ١89/07 ىربط (7)
 . ١
 . ٠٠١ ا// +“ ىنوةعءيلا م0(

 . ١١5 ص ىطقطلا نبارظنا (9)

 لوألا ىسابعلا رصعلا



 لإ

 ىلع رف ةركنم ةمي زه همزهف « رارج شيج ىف ىناسارحلا ملسم ابأ روصنملا هيلإ هجوف
 ىسيع هوخأو وه هل فطعتسي ذخأف « اهيلاو لع نب ناملس هيخأ دنع ةرصبلا ىلإ اهرثإ

 ىلوتو « نامأ باتك هل ينك نأ ىضر ىبح 0 زاوهألا ىلاو ىلع

 لازامو . هيلع هظفحأ ىح َروصنملا ىلع قاثيملاو دهعلا هيف ددشف هتباتك عسفقملا نبا

 . ١١ هسبح ىف تام نأ ىلإ ةدم هسبحف « هباب ىلع دفو ىح همعب ركمي روصنملا

 ىاسارحللا ملسم ىبأ ذخأ الإ همعةروث ىلع ءاضقلا دعب روصنملا مه نكي ملو
 نأ روصنملا ىش+و «ناسارخ ىلإ دوعي نأ ىلع نب هللا دبع هتمب زه دعب معد ناكو

 هبحاص ىلع دجي امهنم لك ناك ذإ « هنطوم ىلإ عجري نيح هعاخب هسفن هثدحت

 بتكف « هموذق هته لام وبأ ىشخو « هيلع مودقلاب هيلإ بتكف « ةديدش ةدجوم

 بتكف : ةيهاد ًاربدم ناكو « روصنملا قلقو . ناسارخ ىلإ هجوتم هنأو ةعاطلاب هيلإ

 لوثملا هل نونيزي السر هل لسرأو « مهتلودل هتامدخ ًاركاذ هيف هيأر نسح هل دكؤي هيلإ

 لخد املف « نئادملا نم برقلاب ناكو « هيلع مدق ىبح هب اولاز امش « هيدي نيب

 داوقلا نم هعم اوناك نسم ىلإ ردابو « هلتق نأث بلي ملو « عيرقتلاو خببوتلابهيقل هيلإ
 .25 هب اوضرو عقاولل اوخضرف « ةريثك الاومأ هدنج ىف قرفو ةينس زئاوج مهاطعأف

 رهظ نأ ثبلي ملو «هريصمي اوملع نيح ناسارخ قف سم نأ عابتأ بضغو

 عفريل دوعيسو ىتتخا اعإو 6 ملسم ابأ نأ انلعم 2  دايكس مهنيب

 مدقو ع (9 ةيمرحلا 0 ةيلسملا ةقرف نينوكم نو ريثك هعباتو « لدعلا رشنيو ملا

 « فيثك شيج ىق ىلجعلا روهمج نب روصنملا هب ىتلاو : اهيلع بلغف ىلا ىلإ مهب

 ىرسست تذخأ دقف « هتقرف ةديقع ىلع ضقي مل هنكلو 22! هتروث ىلعو هيلع ىضقف

 . ةيكدزملا دئاقعلاب ةطلتخم نييناريإلاو نييناسارح ا نم ريثك سوفن ف
 روصنملا ىأرف ىسوم نب ىسيعل روصنملا دعب دهعلا ةيالو لعج دق حافسلا ناكو

 : هنبا ىف اهريصف ؛ يدهم ف ىبح هب لاز امو ىدهملا هنبا ىلإ هنع اهوحي نأ

 )١( ص ىرايشهللا #٠١ ىدوعسملا مه ديقعو ةيمرحلا ىف رظنا 6 فوةعيلاو -

 »/؛٠١ ىربطلاو “5596 1١46 4١5/5 + / ٠8١ رصم عبط ) قرفلا نيب قرفلاو (
 ىدوعسملاو »/  8٠ص . ال/؟ ةرهازلا موجنلاو ١ه5 .

 000 “/٠ ىدوعسملاو»و هع ٠١١ /#م ىنوقعيلا-و ٠/5*١1 ىريط (؟)
 2١58. ص ىطقطلا نب . ؟١ا// #8 ىدوعسملاو
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 صخش اهب راث ذإ سيغذاب ادع ام ةفالخلا نادلب كلذب تّرقأو « 2١١ سانلا هعيابو

 مزاخ هل ىدصتف « هرش مقافتو ريثك قلخ هعبتو ةوبنلا ىعادا سيسذاتسأ د

 . . ؟0هلتقب رمأف « اًريسأ روصنملا ىلإ هلمحو « هعومج ضفو ىميمتلا ةمب زخ نبا

 امأ « نيتكرح ةيمرحلا :تكرحت هدهع قو ١64 ةنس هيبأ دعب ىدهملا لوو

 نلعأ دقو « ورم لهأ نم اميكح ىمسي ملسم ىلأ عابتأ نم لجر ةكرحف امهالوأ

 كلذلو « ىري ال ىّتح هيلع هبّيكر بهذ نماعانق ههجول ذختاو 11ةئس ىف هتروث

 .هنأو ىن هنأ متزف « حاورألا خسانتب لوقي ناتو . ىلاسارحلا عقلا مساي رهتشا

 مهاوغتساو مهلضأ مظع قلخ هعيابو . لاسم ىلأ دعب ةيملإلا تاذلل ديدحلا دسجتلا

 ىدهملاهيلإ هجوف « رهنلا ءارو امضعب ىلع مهب بثو و « هتيحان ىلإ نودجسي اوناك تح
 ةب رقم ىلع شك لامعأ نم ةعلقب مهنم مدتعاف ىسر خلا ديعس مهسأر لعو داوقلا

 ةعلقلا ف ام لك اهب قرحأ ةميظع ًاران مرضأ ةمواقملا نم سئي الو « ناجرج نم

 ا صم لب : لاقيو « هئاسنو هدالوأو هسفنباهيف ىلأو عاتمو بايثو باود نم

 ةيناثلا ةكرحلا امأ .'”هتكرح تدمخ كلذبو ءاوفلتو فستف هدالوأو هءاسن ىسأو

 ةرم1- ة ةرسمحلا ىمست ناجر ةيمرح ا نم ةفئاط ترهظ ذإ لمح ةنس ق تناكف

 (« ضرألا ف اوثاعو اودسفأو اولتقف « راهقلادبع ىمسي صخش مهسأر ىلع ناكو ء«اهتايار

 . 9 ةلدج ل هلتقو « راش حودمم ءالعلا ني رمع ناتسربط نم هيلإ راسف

 ىدهملا ىأرو « قارعلاو دادغيب ةقدنزلا ةكرح  ىدهملا دهع قف - تمظعو

 ذنمةقدانزلا بلط ىف دجف ءاعيمج مالسإلاو ةلودلا نايك د”دهتي ًاريطتسم رش انهيف

 رمع هيلع لعج « مهبقعتي اًناويد مهل ذختاو 1518 ةنس ذنم لب ليقو 1١5 ةنس

 هللا دبع هلتق نمث ناكو « مهريغل الاكن مهبلصيو مهلتقي ذحأو 22 ىلاذاولكلا

 ىلع هفلخف ١١4 ةنس ىلاذا | ىفوتو درل نب راشبو هللا ديبع ىنأ ه هريزو نيا

 مع نص 6

 . ناسنيسم لهأ نم ىبسيع نب دم وهو (") هيو دي تاويدلا

 .ة؟/# ةرهازلا موجنلاو 57١/56 ىربطلا»و ١١هر//#*“ فىوقعيلا )١(

 موجنلاب نراقو »١١ ص ىرايشهملا ( ) 7/٠ ةرهازلا موجنلاو ١١5 ص ىطقطلا نباو
 . 45/١ ةرهازلا 00 .6ا# 6
 ةبسن ىناذاواكلاو ١١5 ص ىرايشهملا (1) .) هر ىوقعيلا (؟ )

 . دادغب نم نيخسرف دعب ىلع ةيرقىهو اذاولك ىلإ ىطقطلا نباو «© م”.ا0/+ ىربط ()

 941١/5" ىريبطلا»و "١ /»“ فىفوقميلا (7) . 48 « "8/5 ةرهازلا موجنلاو 9*١ ص

 . ه5 © ههر/'؟ ةرهازلا موجنلاو ما/8/5+ ىريطلا»و »/.١ ىبوقعيلا (4)
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 مهيلإ درجف « اهلهأب اولكنو )١( طاسيم ىلع مورلا راغأ ىدهملا دهع قف
 اذإ ىح مورلا وزغ ىلاوتو . ةرقنأ غلبف دمحم نب سابعلا ةدايقب اهم افرح

 ع افصع مهب فصعف ؛« ةيزاغلا شويحلا ةدايق ديشرلا نوره ىلوت 1637“ ةنس تناك

 مورلا ًالتماو « ركذت ةمواقم نود ةينيطنطسقلا جيلخ غلب ١٠١ه ةنس تناك اذإ ىبح

 مو رانيد فلأ نيعبس ماع لك ةيزحلا اودؤي نأ اودهعتف « اًعزفو ابعرو ”الوه
 : (5)نو رغاص

 هنبا هفلخف 159 ةنس قوتو . نيم جما ىلع بتاورلا هؤارجإ ىدهملل رثؤي اميو
 بعصملا نب ةيحد جرخ هدهع قو مهلتقو ةقدانزلا عبتت ق هتنس ىلع راسو « ىدالا

 رثكأ كلمو رصم ديعص ىف مانعا ةجاب ناورم نب زيزعلا دبع نب غبصألا نبا
 م زتعاو . 51١58 ةنس ى هيلع ىفق ًاريخأو « ًارارم ةالولا شؤيج مزدو « هدالي

 فيك  انمدق انك - فرع ىكمربلا بحي نكلو « هدهع ةيالو نم ديشرلا علخ ىداهلا
 . هتفالخ نم ًارهش رشع ةعبرأ دعب قوت ام ناعرسو « كلذ نع هفرصي

 رصعلا هرصع ٌءدعُيو 198 ةئس ىلإ هتفالخ تدتماو ١١ ةنس ديشرلا لوو
 0 هارك ذ لازت الو « هتماخفو كلملا ةهيبأ ره هتغلب امم ةيسابعلا ةفالخلل ىمهذلا

 « ةليلو ةليل فلأ » ىف هنع ةيكحملا صصقلل ناكامب رو « مويلا ىلإ برعلا سوفن .ف
 صصتقلا ايانث ىف هولخدي نأ اوأر اهصصق ضعب ىعضاوو اهيمجرتم نإف كلذ ف رثأ
 ءاملعلاب ذئنيح تلفحو . خذبلاو فرعلاو هفرلا نم دادغب هتغلب ام اوروصي ىح
 لك نم ىراوخلاو تاينغملاو نينغملاو ءارعشلاو ءابطألاو نيمجرتملاو فنص لك نم
 ءاطعإ عم ةايلا معنب عاتملاو عامسلاب اًنفلنك ديشرلا ناكو . نول لك ىلعو سنج
 مهئاحصفو ءافلخلا لضافأ نم ديشرلا ناك » : ىطقطلا نبا لوقي « هقوقح نيدلا
 نينس الإ هتفالخ ةدم كلذك ةنس وزغيو ةنس جحب ناكو . مهئامركو مهئاملعو

 ججح ججح اذإ ناكو « ًايشام جحو « ةعكر ةئام موي لك ىف ىلصي ناكو ؛ ةليلق
 رعشلا بحي ناكو « لاملاب هنم حمسأ ةفيلخ ري لو . . مهئانبأو ءاهقفلا نم ةئام هعم

 . 47/5 ةرهازلا موجنلاو فرط ىف تارفلا نرغ ةئيدم : طاسيمس 00(
 ةرهازلا موجنلاو م/م ٍينوقعيلا م0 . مورلا دالب
 .1ع٠ 6ع هال اهو ع ؛ةر/؟ ماو /* ىريطلا»و 5١ه/» ىفوقعيلا (؟ )



 اذ

 لجر ةئامئالث جحأ جحي مل اذإ ناكو هقفلاو بدألا لهأ ىلإ ليمب و ءارعشلاو

 فلأب موي لك ىف هلام بلص نم ق"دصتي ناكو « ةرهابلا ةوسكلاو ةغباسلا ةقفنلاب

 ءاهب نم هب تناتما ال سورعلا مايأب هبشت همايأ تناكو « ('2هتاكر دعب مهرد

 ظ . لامجو

 تاكرح نم ناك ام افنآ انركذ دقو « تاروثلاو ا لا

 ةيرضملاو ةينميلا نيب ماشلاب ةيبصعلا تجاه هدهع ىو « جراوحلاو نييولعلا ضعب

 ىلع ىضقو رصمب فوحلا لهأ راثو « 27 ىكمربلا ىبحي نب رفعج . اهرئان أفطأو

 ةرمحملا راو « 9ةيقيرفإب ىرخأ ةروث ىلع ىضق اك نيعأ نب ةمئره مهتروث

 زاقوقلا ىف رزحلا ضقتناو « ناهام نب ىسيع نب (* ىلع مهعومج " ضفو ناجرج

 ةيمرحلا راثو « ىنابيشلا ديزم نب ديزيو ةميزخنب ('” مزاخ مهرفاظأ ملقو ةينيمزأو

 ؛ رئازحلا ىبونج بازلا دالب تراثو « كلام نب ("اهّللا دبع مهب فصعو ناجيبرذأب

 ىلع هل دهع ةباتكب ديشرلا هأفاكف ىلغألا نب مهاربإ كانه هباصن ىلإ نمألا داعأو

 هل ةرضاح ذختاو « ةبلاغألا ةلود كانه أشنأف « اًنيونس هيدؤي جارخ ريظن ةيقيرفإ

 ٠ ناو يقلا ىونج اهانب ىلا « ةسابعلا

 َْق هدالب لع تضرتف ل ةيرحلا ءادأ نع ةطدزيب روطاربمإ روفقن عنتماو

 درب هبلاطي ديشرلا ىلإ بتك دقف كلذب فتكي مو « انفلسأ اك « ىدهملا دهع

 رسب » : هباتك رهظ ىلع ديشرلا هيلإ بتكو « ةيضاملا تاونسلا ىف اهنم هدأ ام

 ظ تأرق دق  مورلا بلك روفقن ىلإ نينمؤملا ريمأ نوره نم « ميحرلا نمحيلا هللا

 ] صخشو ) (*7مالسلاو « هعمست نأ نود هأرت 7 باولو « ةرفاكلا نيابي كياتك

 « ةلقره حتتفاو ةريث ؟؟ متاغم مغو ىرغصلا ايسآ اهب قرتخا ةيوق ةلمح سأر ىلع هيلإ

 ايف  ديشرلا ىأرو. (؟”[رغاصةيزملا ءادأب دهعتو ًاديدش اًمعزف عزفو روفقن عاتراف
 روطاربمإ دض هديؤي ىبخ ابروأ ىبرغ ىف ةجنرفلا كلم ناملراش عنطصينأ - لاقي

 راب قلع 8 ( . ١47 ص قطقطلا نبا )١(

 ؤ .#الا65/١ ىريط )١( 0000020 .86ه*ءر//ك ىربط (١؟)

 185 /؟ةرهازلاموجتلاود ١ 4 /+ ىربط 6 451/1 ىرزطلاو © 8 ص ىرايشهملا 20

 .ه١٠ا/5 ىريط (+) ظ 0

 واقرا يبطل( 000. 1 /ك عبط ()
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 ترفسو « سلدنألا ىف نييومألا دض ديشرلا هديأ ول دوي نالراش ناكو « ةطنزيب
 . !١ ةنيمن اياده الدابتو تارافسلا امهنيب

 نأ ديشرلا ىأرف « هتروث تمقافتو دنقرمسب ثيللا نب عفار راث ١14٠ ةنس لو

 ع 1١98 ةنس سوطب هيلإ هقيرط ىف قوت هنكلو . 195 ةنس ىف هسفنب هيلإ ريسي
 هدعب نم دهعلا ةيالو دقع دق ديشرلا ناكو . هتعيشو عفار ىلع كلذ دعب ةيلغلا تمنو
 هللا دبع هنبال دقع مث « رصمو ماشلا هيلإ مضو ؛ نيمألاب هبقلو 17 ةنس دمحم هنبال
  ةيقرشلا تايالولا هيلإ مو  نومأملاب هبقلو “١87 ةنس هيخأ دعب نم دهعلا ةيالو
 ىف 9 هقيلعتو هب ءافولا ىلع امومسقو هيلع امهعيقوتب نيوخألا نيب دقعلا اذه دنكأو
 نمتؤملا هبقلو هيوخأ دعب مساقلا هنبال دهعلا ةيالوب ديشرلا عياب اهيفو 185 ةنس ةبعكلا

 . اًنيبص لازي ال ناكو روغلاو ةريزخا هيلإ مضو
 نم ةرشع مونل عستي دق ًاطاسب نإف مؤش ريذن ديشرلا نم عينصلا اذه ناكو

 ديشرلا لقتني دككي ملف . نيك اح ناطلسل عستت ال اهرسأب ةكلمم نكلو « سانلا
 نيمألا ةيشاح تذأ ذإ نومأملاو نيمألا نيب 9 فالحلا رجش ىبح هبر راوج ىلإ
 ناوخألا عمي نأ فو رظلا تءاشو َ مارخلا بلا ف قئوملا دهعلا ضفهني نأ هل لوبست

 ىلع .بلغي لوألا بزحلا ناكو « ىسرافلاو ىبرعلا : نيبزحلا نيب سفانتلل ةسيرف
 ةيمشاه نيمألا مأ تناكو « نومأمللا ىلع بلغي ىناثلا بزحلا ناك اهيب نيمألا

 ىمست ةيسراف ةمأ نومأملا مأ تناك اهب « روصنملا نب رفعج تنب ةديبز ىهف ةيبرع .
 ةيلوتو هيخأ علخب نيمألا ىوغي لاقي اوف - ىبرعلا بزحلا لاز امو . لجارم ظ

 ةلسسد تاالسارملا تد درتو ع هل باجتسا ىح ع هذعب نم دهعلا ةيالو ىسوم هئبأ 0

 .لهس نب لضفلا نكلو « هسفن علخ نم ديري ام ىلإ هبيحي نأ كشوأو نومأملا نيبو
 . روغثلا طبضو « سانلا هل لاّساو « هرمأب ضهنو كلذ نع هادر هريزو
 نومأملا عنصو ميلا 0 نم نومأملا مسا عطقب رمأ نأ نيمألا ثبلي و 0

 ىسيع نب ىلع ذفنأف نيمألا عراسو « شويحلا دادعإ ىف اذخأو . ناسارخي هعينص

 )١( ةرهازلا موجنلاو +.« م نملكو ريل ةيمالسإلا بوعشلا خيرات رظنا 1١9/5. .
 ) (ةيبرعلا ةمجرتلا  5١/٠ىربطلا فالخلا اذه ى رظنا (*) ةراضحلا ةصقو 07/١

 ىدوعسملاو . 54/18 ( ةيب رعلا ةمجرتلا ) تنارويد لول “#/ .٠+ ٠ ١8" ىرايشهمللاو
 . ١559 ص ىطقطلا نباو ١84 ص ء؟ا١٠0/”ىدوعسملاو 476/5 ىربطلا (؟)



 ا

 « نيسحلا نب رهاط ىرلا ىف هب ىتلاو هدنجو نومأملا ةلزانمل رارج شيج ىف ناهام نبا
 نيمآلا ىلع ناهام نب ىسيع نب ىلع نب نيسحلا بغشو . اًنقيزمت هشيج قزمو هلتقف
 هيأويو هنع وفعي هارن ذإ بجعنو « هوصلخ ركسعلا ضعب نأ ريغ « هسبحو هعلخف

 لو لا ناعم للا يق ل كالو هاا نإ فيو هدم فاق
 كم لدا ءانثألا هذه قو . نيمآلا مهب لسرأ نوردأ داوق لتقي ام” « هرارف

 دادغب نيعأ نب ةعردو نيسحلا نب رهاط هادئاق رصاحيو « نومأملا ةعاط ىف ةنيدملاو

 ةايحلا ىضفتو مدهلاو قرحلا اب رثكيف قيناجملاب اهنايمريو ًارهش رشع ةسمخ وحنل
 ةمالس نب لهس لواحيو « تاركنملا فرتقتو لاومألا بهنتف « لئاه لوه ىلإ اهيف
 نأ ام ىنأ نكاو 2 راع دلا ذوذشو داسفلا اعمقي نأ شوي ردلا نباو ىراصنألا
 امايأ بناج لك نم اهذخأت نارينلاو ءرشلا لاوهأ نم دادغبهيف تادرت ام اعفدي
 ىمبرحلا لاثمأ نم ءارعشلا ىكبيو . تلمهأ دق ةالصلاو تلطع دق دجاسملاو الاوط
 دحي الو « ةرصاحملا شويحلا دي ىف ةلحم رثإ ةلحم اهتالحم طقستو ؛ ارم ءاكب دادغب
 سمحه هقيرط ىف لتقيو « هئادعأل هسفن ملسيف ٠ مالستسالا نم رم اريخأ نيمأآلا
 _”.1 ةنس قاوت امو « نومأمال ًاصلاخ رمألا حبصيو ١98 ةنس مرحما نم نيقب
 ىف انب رم اك اضرلا ىلع هناكم اهيلع ىلويو دهعلا ةيالو نم مساقلا هاننأ لزعي .ىخ
 مزعيف ىدهملا نب ميهاربإ همح عيابتو « دادغبب هترسأ هيلع روثتو « عضوم ا اذه ريغ

 ىراوتيف « 7١4 ةنس لوألا عيب ر رهش ىف اهلخديو « مالسلا راد ىلإ ريسملا ىلع
 . انفلسأ اك هنع وفعيو ةدم مهاربإ همح

 انفوغش ركفلا رح ناك دقف « ةيسابعلا ةلودلا روصع ى هزأ نم نومأملا رصعو
 رواحتي ةريبك ةيملع ةودن هساجم نم لعج ىبح دادغب ىف رقتسي دكي ملو « ةفرعملاب
 2 ءاملعب هلاصتا هلعجو « فنص لك نم ءاملعلاو نوملكتملاو ءاهقفلا رظانتيو اهيف
 2 ةفسلفلاب ىنعي ىسيرملاثايغ نب رشبو ىرمنلا سرشأ نب ةمامت مهتمدقم قو مالكلا
 نأب لوقلا ىلإو لازتعالا ىلإ هارب نأ اعاطتسادقو ء امهيف رهم ىح لئاوألا مولعو
 7١7 ةنس قاوت امو « هيلا دادع ى لخدي كلذب لوقي ال نم نأو « قولحم نآرقلا

 قافآلا ىلإ بتكيو « ةلودلل ةيمسر ةديقع نآرقلا قلخ ةركف نم نومأملا لعجي ىح'

 َ أهدعب امو "!١ ىربط 60
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 .دادغب ىلإ صخشأو سبحو برض قول هنأب رقي ملنف ءاهيف ءاهقفلا 7ناحتماب

 دمحأ مث ةنس قوتملا ىبسيرملارشب ةنحملا هذه ربك لوتو “7١ ةنس ةمام ىفوتو

 دهع ىف اضيأ لب بسحف نومأملا دهع ى ال « ةلزتعملا سوعر دحأ داؤد ىبأ نبا

 ةنس ةنحملا هذه اهيف ب رصعلا اذه ةياهن ىلإ ىأ قئاولاو مصتعملا

 قولحم نآرقلاَن أب اورق مل نم ترضف ًاديدش افنع ءاهقفلاب نرمأملا فنع دإ

 دايسقف لبنح 3 دمحأ هيأر ىلع تبث نمم ناكو « هريغو فيسلاب وع درو را

 وزغي ناكوءنآرقلا قلخب رارقإلا نع هلثم عنتما نمووه هيلإ لمحب نأب نومأملا رمأو

 « ةقرلا ىلإ اولصو نإ امو . هيلإ اولمحو « ديدحلاب اوقثوأف ؛ ماشلا ىلاهش مورلا ضرأب
 نيا ناحتما ىلإ مصتعملا داعو « دادغي لإ او ةرَق نومأملا ىعنب ريحلا ءاج ىبح

 . هيأر نع عجري ملو ةنحملل تبثف « لبنح

 هداوق ىلإ اهدامخإ ىف دهعي ناك ةريثك تاروث نومأملا رصع ىف تئدح دقو

 ىلع ىضقف ٠١ ةنس ىف ناسارخ هالو دقو « نيسحلا نب رهاط لثم نم ءافكألا

 لعجو « هلجاعتوملا نكلو نومأملا ةعاط علخ ىف ركف هنإ لاقيو « اهب نئفلا سوءر
 اهيلع نومأملا ىلوو “7١8 ةنس هتافوىلإ اهب لظف ةحلط هنبال ناسارخ ةيالو هدعب نومأملا
 . نامزلا نم نرق وحن تلظ ىلا ةيرهاطلا ةلودلا كانه سسأف هللا ديع هاخنأ هدعب نم

 برحل- ةقرلا نومأملا هأآلو ذإ « ةليلج تامدخ ةلودلل ىّتدأ دق هللا دبع ناكو

 (9 نامألا ًابلاط دي نع هل ىلأ ىتح قانحلا هيلع قيضو ليقعلا ثبش نب صن

 ذإ « نومأملاو نيمألا بورح ذنم رصمب © ةلعتشم ةنتفلا ران تناكو 7١9 ةنسل

 تلظ ةيماد بو رح ىف ناتئفلا تكبتشاو « نومأملا ةينميلاو نيمألا ةيسيقلا ترصان

 ةيردنكسإلا ف سلدنألا نم عومج لوزن اهيف داز و« لقالقلا اعف تاو ا

 نومأملا ىأرف .اهيلع اولوتساو اهيلإ مههوجو اوّنلوف مرْطُتق ريمأ مكحلا مهدرط دق ناك
 نييسلدنألا دري ىبحو ناف نم اهب أم عمقب ىح رهاط نب هللا دبع رصم ىلع ىلوي نأ

 )١( ص روفيط نباو 4١هر/ا ىربطلا ةنحملا هذه ىف رظنا 77 .
 ىربطلا ةيلاتلا رصم ثادحأ ى رظنا 0 دادخب باتكو ١54/8 فىوقعيلاو اهدعب امو

 ةرعهازلا موجنلاو ء« 189 ءرمم « رباب موجنلاو ١8١ ص ( ةرهاقلا عبط ) روفيط نبال

 -1١9575* ١مال/“ فوقعيلاو؟ ٠-١5 هر” . 75١4 « اهدعب امو 5١86 ؟١//؟ ةرهازلا

 /1!1١1« 10 ىريطلاو ام كك
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 ىرسلا نب هللا ديبع مزهو ؟١١ ةنس لوألا عيبر ىف اهلخدف « ةيردنكسإلا نع

 شطيرقإ ةريزج ىلإ باحسنالا ىلع نييسلدنألا هركأو « هباصن ىلإ نمألا داعأو

 ) نم بجر ىف دادغب ىلإ رهاط نبا داعو « 717 ةنسل اهونطوتساو اهولزنف ( تيرك
 اهترمإ ىلع نومأملا هرقأف ىدولحلا ديزي نب ىسيع اهيلع فلختساو ةنسلا سفن «
 ديلولا نب ريمع اهيلع فلختساف « مصتعملا هاخأ اهيلع ىّلوو ةيلاتلا ةنسلا ىف هلزعو «

 ةنسل لوألا عيبر ىف فؤتحلاب مهبرخل جرخو « ةينميلاو ةيسيقلا هيلع راثو 5١5

 ةيناثىدولحلا ديزي نب ىسيع مصتعملا اهيلع فلختساف « ةكرعملا ىف لتق هنأ ريغ «
 هسفنب مصتعملا اهيلإ جرخف « ةركنم ةعيزه هومزهو ةيسيقلاو ةينميلا عم كبتشاو «

 ةنس لهتسم ى طبقلا راثو . لولا نإ داود ايجاط عجب  7١١ىضقو

 سمحخلا نومأملا اهلخد ىبح رصمب ةمئاق تلظ نئفلا نأ ريغ « نيشفألا مهتروث ىلع

 ةعست اهب لظ دقو ؛« حو اهلاوحأ بثرو اهدنهف "1 را نم نولخ

 ظ . اموي نيعبرأو
 ةنس ذنم ناجيبرذأ ىف تعلدنا دق تناكو  7١١ةدايقب ةيمرخلل ةفينع ةروث

 هب الكنم ًارارم هعقاوف 51 ةنس ىبموطلا ديمح نب دمحم نومأملا هيلإ هتجوف « كباب

 ةنس تناك اذإ ىّتح « هراصنأبو  7١4رخف « هعم هكراعم ضعب ىف ظحلا هناخ

 ًعيرص  » 2١هنوكبي ءارعشلا تلعج ىبرعلا ملاعلا ىف ةقيمع نزح ةّننر كلذل ناكو
 ىلابيشلا ديزي نب دلاخو ماشه نب ىلع هدعب نم كباب ىلإ نومأملا ثعبو . اليوط «

 نأ نومأملا ملعو . : هيلع ءاضقلا اعبطتسي مل امهنكلو « ةعقوم ريغ ىف هعم اكبتشاف

 ؟16 ةنس ذنم ذخأو « ابضغ طاشتساف « هبورح ىف كباب نيعي ةطنزيب روطاربمإ

 لاغمأ نم هداوق همدقتي « (؟9 نييطنزيبلا دضو هذض ةفينع تالمح هسفنب دوقي

 سعب ىف ىضمو « طايحلا رفعجو ىنابيشلا ديزي نب دلاخو نيشفآلاو مصتعملا هيخأ

 حلصلا بلطو ةطنزيب روطاربمإ ليفويت صئارف تدعتراف « ةرقنأ غلب ىح هتالمح
 ةنم هل ةلمح رخآ قى ناك اذإ ىبح هتالمح ىلاوي لظ نومأملا نأ ريغ « ةنداهملاو

 «نودن د بلاد ىمسي عضوم هبر ءادن 8 نأ ثبلي لو «ديدش ضرم هب لزن

 )١( فوقعيلا #/ ١1١0 ىربطلاو ١89/10 ىنوقعيلاو / ١57 تاونسلا ىف ةرهازلا موجنلاو
 فييايزافل مورلاو برعلا باتكو 16-7١8 . 709 /5؟ ةرهازلا موجنلاو
 . اهدعب امو 88 ص ( ىبرعلاركفلارادرشن ) اهدعي امو ١897/10 ىريطلا رظنا (؟)
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 سوسرط ىلإ هناّج هنم لمح دقو ظ .
 ةمئاق نآرقلا قلخب لوقلا ةنحم هدهع ىف لظنو نومأملا هاخأ مصتعملا فلخيو

 ةماعلا اوذآو كرتلا نم ريكتسا دق ناكو . ًاريثك اهنادح :نم فسفخ دق ناك نإو
 راث هدهع لئاوأ ىو . عضوملا اذه ريغ ىف انب رم انك و ءارماس مل ىبف دادغب ىف
 دعي ىبح 7٠١ ةنس قاوتامو . ةسبنع نب ١١ فيجع مهتروث لع ىضقو ؛ ةرصبلاب طارلا
 فساد  ىلأ لاثمأ داوقلا نم ريثكب هدع ١ و نيشفألا ةدايقيب كباب برحخل امض اشيج
 كباب لع شيلا اذه تاراصتنا ىلاوتتو «٠ ىرغثلا فسوي نب دمحتو لجعلا
 ض9 ا ارغاص ملستساو « ًاقحس هعومج تقحاس "71! ةنست ناك اذإ ىبح « هتعيشو

 هسأر تقلعو لتقو « ريبكتلا ىلاعتف « الولغم ًاديقم دادغب ىلإ لخدأ" نأ ثبلي و
 عضي افن ا انركذ امه  ةطنزيب روطاربمإ ناكو . الاكنو ةربع هدسج قرحأو
 معلا رمأف تارفلا ىلاعأو (©9 ةرطسبز ىلع راغأ نأ ثدحو « كباب دي ىف هدب
 ايسآ ىف مورلا 14 نادلب هدونج تئطوو « هسفنب هداق هبيدأتل رارج شيج دادعإب
 فسوي نب دمحتو ىناابيشلا ديزد نب دلاخو راد نب رفعجو نيشفألا ةدايقب ىرغصلا
 ةرقنأ اوب رخأ اهف اوبردخأ دقو « اًراغصو ةدلذ* نييطنزيبلا اوماس نمت مهريغو ىرغثلا
 نيعلا ريرق مصتعملا داعو . ةونع اهباوبأ تحتف ىح ةيرومح ىلع مهقيناجم اوطلسو

 . هترماؤم طبحأف « هدض ةرماؤم ربدي نومأملا هيخأ نبا سابعلا نأ هتدوع ىف ملعو
 ديدخلاب ”البكم هتب راح ىلا شويحللا هب تءاجو ؟؟84 ةنس ناتسربطب رايزام راو
 ةدوع ىف ”المآ اًرس هبتاكي ناك نيشفألا نأ تبثو . 1” بلصو لتسقف « دادغب ىلإ
 تلصو ثام ميرو و حلا نيد

 ٠ (1) هتوم دعب

 نآرقلا قلخب لوقلا ةنحم داعأ دقو «قثاولا هنبا هفلخف 71177 ةنس مصتعملا وتو

 )١( قوقعيلاو 0/1 ىربيط 7 1/١

 ةرهازلا موجنلاو ١/7 .
 اهدعب امو ٠١/10 ىربطلا رظنا(١؟)
 موجنلاو ١4 / 4 ىدوعسملاو ٠١١/7 ىنوقعيلاو
 . اهدعب امو 7/5 ةرهازلا

 ىف ثدحلاو طاسيم نيب ةنيدم : ةرطبز (*)
 مورلا دالب ىلإ قيرطلا
 ؟8/10 ىربطلا ةلمحلا هذه ىرظنا ( ؛)

 موجنلاو ١ 4 / 4 ىدوعسملاو ٠١١/7 ىبوقعيلاو
 ب ١١4 ص فييليزافو 588/٠ ةرهازلا
 . اهدعب

 ٠١/4 ىدوعسملا»و *“/٠١٠ ىنوقعيلا (ه )
 ٠//74٠. ةرهازلاموجنلاو# ١ ٠ /7 ىربطلاو
 م.17/10 ىريطلاو ؟١٠/» ىفبوقعيلا (5)

 . ؟47/ ١ ةرهازلا موجنلاو ١١ / 4 ىدوعسملاو
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 نورقسي ال نعي فدعلاو ءابوقملا ثاحتماب ةفلجملا تايالولا ىلإ بتكي ها ارن ذِإ 6 ةعدج

 و ناك ام ىوس ةريثك قوتف سمدلا هتاونس ىف ثدحت لو . 0

 بغ-شو ا 30 ريبكلا اغب مهبخش لع ىحف دقو زاجحلا ْق بارعألا ضعب

 قثاولا ىفوت ام ناعرسو . ىكرلا "7 فيصو مهبغش قحسو داركألا ضعب

 ] ] . ةرجهلل 717 ةنس

 . 71١/0 ىربط (١؟) ٍنوةعيلاو اهدعب امو "+9 /107 ىبربط )١(

 8 "؟هاب/ ةرهازلا موجنلاو ٠ هر م
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 ىاسللصف
 ةيعامجالا ةايحلا

١ 

 فرتلاو ءارعلاو ةراضحلا

 تاراضحلا نم ةيئاثلاو لوألا .ى ام اوبرو رصمو ماشلاو نأرب :1و قارعلا برعلاحتف ال

 ةيماسو ةيطنزيب تاراضح نم ةعبارلاو ةثلاثلا ىف اهو ةيمارالاو ةينادلكلاو ةيناساسلا

 مهتراضح صلاح ىنرعلا مهئارت نمو كلذ نم نورك وذخأو « ةيرصمو ةعيذق

 ناكامو ةيطنزيبلا ةراضحللا قشمدب نييومألا ىلع بلغت نأ ًنيعيبط ناكو « ةيمالسإلا

 ىلإ ةفالخللا ةرضاح نويسابعلا لقن اذإ ىبح « ةيراضح ةيماس رصانع نم ماشلاب

 ةينادلك رصانع نم هب ناك ام ىلع تبلغو ةيناساسلا ةراضحلا مهيلع تبلغ قارعلا

 ةلك اش ىلع ةريدتسم روصنملا اهماقأ ذإ دادغب ءانب 2 ةحضاو ودبت ىهو « ةيمارأو

 فو رعملا هرصق اهيف ىتتباو ٠ نييناساسلا ةرضاح نئادملا مساب ةفورعملا نوفيسيط
 . ةمخفلا نيواوألا تاذ مهروصق ا بهذلا رصقب

 « بسحف اهيفال دويماتلا» رودنلا كاني قرط نع ءارماس رئافح تفشك دقو

 بردلا وأ عراشلا نيبو .رصقلاو رادلا نيب لصي ناك دقف « دادغب ىف اضيأ لب

 رثانتتو « ناويإلا وأ ىربكلا ةعاقلا ىلإ ملسي عساو ءانف ىلإ ىضفي ١١( فوقسم زيلهد
 ضعب ناويإلاب لصتتو « ةيلزنملا قفارملاو ىبكسلل تارواجتم فرغ ءانفلاو زيلهدلا ىف
 ضعب اهولعت ةيوناث ىرغص ةينفأ رادلل ريبكلا ءانفلا بناجيو . ةريغصلا فرغلا

 ضراألا تحت راجيو تامامح رادلا ىو . ناويإلا ةبق اًعيمج اهريكأو «٠ بابقلا

 اهب قحلتو تافرشلا رثكتو « ةينفألا ىف نيطاسألا رثكتو « ىتكسلل ةدعم بيدارسو

 م. هء ص ( فراعملاراد عبط لزّعملا نبال ءارعشلا ةيمالسإلا ةراضحلا باتك كلذ فرظنا )١1(
 فايز رملل حشو لاق مصتعملارصق ناوبإ فصوو امو 01/5 ( ةيبرعلا ةمجرتلا ) زتيم مدال
 . 5٠١١ ص تاقبط ىف نيمآلا رصقناودإ فصو عجارو « اهدعي
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 نم عنصت باوبألا عيراصم تناكو . كربلاو تاروفانلا ضعبو نيتاسبلا ضعب
 شوقنلاب ناطيحلا فرخخزتو « نولملا جاجزلاب ذفاونلا قلأتتو شوقنلاب ىلحملا بشحلا

 باوبألاو فقسلا بهذي دقو « راهزألاو راجشألاو ناويحلاو ريطلا نم ةاحوتسملا
 روصلا ضعب ناطيحلاا ىلع رفحت دقو « ةشكرزملا ريرحلا رئاتس كانهو انه قلعتو ناطيخحلاو
 دضانمو سفانطلاو ةينمرألاو ةيناريإلا طسبلاب جومت تناكف رادلا ضرأ امأ « ءاقنعلاك
 . رهاوح اب ةعصرملا ىناوألاو ةبهذملا تاماحلاو نايقعلا ليثامتو ةنيمثلا فحتلاو سونبألا

 تيبلا نم مهيشاوحو ءافلخلا هب عتمتي ناك امتإ خذبلا اذه نأ ىف بير الو

 . ءارعش نينانفلا نم مهب لصتا نمو ةلودلا لاجر رابكو داوقلاو ءارزولا نمو ىسابعلا
 ةايح الميل حدكي نأ بعشلا ىلع بتلك امنأكو « نيفقثملاو ءاملعلا نمو نينغمو

 - نأو ءاقشلاو سفبلا قضيط عرجتي نأ هيلعف وه امأ ؛ ميعنلا بابسأب اعيمج ءالؤه

 ءافلخللا نايغط ىلإ كلذ ”درمم . قاطي ال امم قاطي ام ةايحلا ءابعأ نم لمحتي

 « ديدشلا فنعلاو دادبتسالاو دابعتسالاب هوقوطو هقوقح بعشلا اومرح نيذلا نييسابعلا

 تناك ثيحب « ةمخضلا هدراومو هلاومأ مهسفنأل نو ركتحي مهتاناطبو مه اوضم دقو
 قشت ىهف « قزرلا ىف اهيلع رشق تاقبطو « دح ريغ ىلإ ةايحلاب منت ةقبط كانه
 . ميعنلاو ءاقشلا نيب مهريغو راجتلا نم سانلا طاسوأ 0 ع دح ريغ ىلإ

 دقف ءفرتلا اذه لكل أيه ىذلا 5 دسغلا نيعملا ىه ةلودلا نئازخخ تناكو

 نإ اولاق ىتح « ضرألا فارطأ نم ةضفلاو بهذلا لومح يو تناك
 نم نويلم ةئامسو ريئاندلا نم اًنويلم رشع ةعبرأ وت نيح فّلخ روصنملا
 نم ًانويلم نيعبس ودن ناك ديشرلا دهعل اًنيونس لاما تيب لخد نإو 2١١ مهاردلا
 ءافلخلا روجح ىف ُبّصُنت لاومألا نم ةقفادلا راهنألا هذه تناكو . (؟) ريئاندلا

 .٠ نينغملاو ءارعشلاو ءاملعلاو ةالولاو داوقلاو ءارزولا نمو مهتنيسب نم نم مهب فحي نمو

 ضيرعلا ءاربلاو عاطقإلا وبك سخط هيلإ لآ ام روصت ًفارطأ كلذ نم قوسنو
 صضرف هنأ روصنملا نع ىور دقف « اهب نوذولي نمو اهيشاوحو ةمكاحلا ةقبطلا ىف
  ةلغ نإ لاقيو « '"!ماع لك ىف مرد فلأ فلأ هتيب لهأ نم صخش لكل

 . ١١١/1١ ( لوألا ةعبطلا ) مالسإلا ىحضو . 71/* ىدوعسملا )١(
 . 777/5 ىربط (*) ةعبطملا عيط )نودلخ نبا ةمدقم رظنا (؟)
 "م١8 ص ىرايشهملاو ١1١ / ص ( ةيهبلأ
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 نم انويلم نيتسو.ةئام اًنيونس غلبت تناك اهتاعاطقإ نم ىدهملا ةجوز ار زيحلا
 7 دلت ةرصبلا ىلاو ىسابعلا ىلع نب ناماس نب دمحم تاعاطقإ تناكو 2١١(« هاردلا
 تيفال ديشرلا ريزو عيبرلا ن , لضفلل 7 0 'مهرد فلأ ةئام مود ل | هيلع

 ورمع نأ انفرع اذإك لذ دعب بجعن ال انلعلو ؛ '"' مهرد نويلم | ونس ”لغتت ةعرطق

 ىلإ: كلاذ لقبو نانيد كنلأ قلآ ننام هئافو نعي: تدلذع قومألا نيو ةتعيب قنا

 . (؟!انل هتمدختلاطو انب لصتا نمل ليلق اذه : لاق لب « بجعلا هذحخأي ملف نومألملا

 ءارعشلاو ءابطألاو ءاملعلا ىلع نوقدغي داوقلاو ةالولاو ءارزولاو ءافلحلا ناكو

 عئاذ هتحدم ىلع مهرد فلأ ةئام ةصفح ىبأ نب ناورمل ىدهملا مّسّرو « نينغملاو

 « مهتاوصأ ضعبل برطي نيح 0*2 نينغملا عم هسفن عينصلا عنصي ناكو « روهشم
 فلأ نيثالثو ةثام هيف هتحدم ىلع اًموي هاطعأف ىداحلا هنبا ناورمل همسر زواجتو

 ا 2 كيك ف راببق فلأ 2"!ةئامعبس هادهأف نغم هبرطأو « ©“ ' هرد

 نم ءاهقفلاو ءاملعلا ىلع ”لهني ىبي ام

 ديزي ام هدهغ قف 0 0 ل عوشيتخب نب ليئاربج لثم نم ءابطألاو
 نأ ىكيو ء«هلاون نم نينغملاو ءارعشلل لزجي ناكو ء(*) مهاردلانم نييالم ةعب رأ ىلع

 برطو « (؟)رانيد فلأ نيرشعب هيف هحئادمل هدحو رساحللا املس لصو هنأ فرعن

 هينغم امأ « )١١( رانيد فالآ ةئالثب هلصوو ًارادو ةعيض هعطقأف قراخم ءانغل اموب

 ١١7( رانيد فلأ ىبئام تزواجت هل دا نإ لاقيف ىلصوملا ميهاربإ وهو هدنع ريثألا

 بوبأ ني هللا دبع زاجأ هنإ اولاق ىتح دّح لك هتالصب زواجت دقف نيمألا انمأ

 هاطعأف « ىلصوملا قحسإ ءانغل ةليل برطو ٠ ا" مهرد فلأ ىئامب ًاموي رعاشلا ىميتلا
 « ةلئاط الاومأ اهيلع قفنأف ءالذب ىمستت ةينغعب بجعي ناكو ؛ 11" هرد فلأفلأ

 .175/ 5 ىربط م70 ؟هال/ 7 ىدوعسملا 01(

 ؟ ص ىرايشهملا 0(

 )( ىدوعسملا ١7/8
 5707/5٠ ةرهازلا موجنلا ( ؛ )
 . 5 ( بتكلار اد ةعبط ) ىفاغأ )(ه)

 86١/1٠١ فاغألاو ؟4 /؟ ةرهازلاموجنلا (5)
 هاطعأف هيف ةحدم هدشنأ رساحلاا املس ْنِإ لاقيو
 ىرايشهملا  رظنا مرد فلأ ةئاممالث
 . )١ا/# ص

 نبال ءابطألا تاقبط ى ءاينألا نويع (6)

 مسقلا ( توريبب ركفلا راد ةعبط ) ةعبيصأ ىفأ
 . ه8 ص ناثلا ءزحلا نم لوألا
 . 707/8١ (ىساسلا ) ةعبط ىفاغأ ( 9 )

 .١؛؛/عور ىاغأ )٠١(
 .5١؟/ه(بتكلاراد ) ةعبط ىفاغأ )١١(

 . ١89 7/ 5؟ ةرهازلا موجنلا (١؟)
 )١١( ”50م/ه ىاغأ .



 6و

 قادغإلا ريثك نومألل ناكو . 0١هلثم ةدحاو كلمت لام رول اانا هنإ لاقيو

 اك 'مهرد فلأ فلأ نيرشعو ةعب رأ ةدحاو ةعاس ى قرف هنإ اولاق ىح هتيشاح ىلع

 هللا دبعو مصتعملا هيخأو سابعلا هنبا نم لكل اًموي رمأ هنأ ىدرب ىرغت نبا ىوريو

 غلابملا هذه همي رمت نم ىدرب (ىرعغت نما بجعو 3 رانيد فثلأ ةثامسمخب رهاط نيا ]

 و انرانيد لثم نكي مل كاذ موي رانيدلا لعل : هلوقب كلذ ىلع بقعف « ةلئاطلا

 نومأملا ىديأ ْق تناك اهلك ةلودلا لاومأ نأ ىدرب ىرغت نبا نع بهذ  امتأكو

 . ًارن مهيلع اهنو رثنيو مهتئيشم بسح سانلل اهنولذبب هبلاتو هيقيأسو

 ىح 2« دحأل سيل ام هيف ةكماربللو ) عساولا لذيلا اذه قف ءار زولا مهسفانو

 ةعيض الو « هل اهانب دلاخو الإ راد 2 دلاخ سيلحلب ىرسي نكي ىل هنإ لاقيل

 ىحب هنبا عينصو «٠ ؟تايبلع هلمح دلاخو الإ ةباد الو « هل اهعاتبا دلاخو الإ

 مهيدي تناك كف ع تاجرد ةعينص فوف بابملا اذه ق لضفلاو رفعج هيدلوو

 نينغملاو نيمجرتملاو ءابطألاو ءاملعلا ىديأ اهنم اوألف « ديشرلا دهعل ةلودلا ٠ نئازخ

 اوطعأ مهنأ نم ىكحي ام وحن ىلع « ةمخضلا تاو رثلاب لب « لاومألاب ءارعشلاو

 ىحي ىطعأو ع0 قل نيتسو ةئاع ةعيضو مهرد فلأ ةئاّيس ًاموب لصوملا ميهاربإ

 فلأ ةئام رفعج هنبا هاطعأو ًاراد اهب عاتبيل م هرد فلأ ةئامقحسإ هنبا ًاموي 5

 فلأ ةئام دمحم هنبا هاطعأو « اهتفرخزل فلأ ةئام لضفلا هنبا هاطعأو « اهشرفل

 فلأ نيرشع رعاشلا رساخللا ملسل هوطعأ ام - لاقي اهف  غلبو « ؟"'اهتقفنل ةعبار

 عساولا لذبلا اذه ف مهسفاني ناكو . ديشرلا هيف لو راس اوناك مهنأكو ؛ 9 رانيد

عم لاثمأ نم داوقلاو ةالولا رابكو لهس ونبو عيب رلا نب لضفلا
 هيخأ نباو ةدئاز نب ن

 نب دمحمو حور هيخأو 00-0 ىلاييشلا كديزم نب ديزي

 هن دالصب زواجت هللا كبع هنبا نأو 7 ةئامعبسو مهرد ىلأ ًاموي 5 نا نإ

 فالآ ةعبرأ هب غلب دإ هفعاض دقل لب ) مقرلا اذه موي
  ةثئامعيسو مهرد فلأ

 (40فلأ

 )١( بتكلا راد ةعبط ) ىناغأ (ه) . ١؟ه/16ه (ىماس) ىفاغأ ( ٠/58 .
 ىربط (؟) لا/؟١؟.  ) 5١اهدعب امو 50« 8/ه ىناغأ .

 . 77/15١ (ىسماس ) ىناغأ () . 5٠١8/5 ةرهازلا موجنلا (")
 . 9١ه / ؟ ةرهازلا موجنلا )م0( .ل6» ص ىرايشهملا (4)
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 ءايطألاو ءاملعلا روجح ىلإ ليست ىنت ام تناك ىلا لويسلا هذهل ناكو
 دقق « نونفلاو بادآلاو مولعلا ةضهن ىف عساولا اهرثأ نينغملاو ءارعشلاو نيمجرملاو
 هنوذخأي مولعم قزر مل بتتري نو ريثك مهنم ناكو « شيعلا ةنوئم اهباحصأ ىنمك
 نم ءارعشلاو نينغملا نم ةصاخو مهنم ناك دقل لب « ةنس لك ىف وأ ريش لك ف

 نويلم نورشعو ةعبرأ ىنملاىلصوملا مهاربإ ىلإ راص هنإ لاقيل ىح ًاشحاف ءارث ىرني
 2. تآلغ ىوسو رهش لك ف مهرد فالآ ةرع واو ىراخلا هبتار وأ هقزر ىوس مرد
 ع9 رانيد فئلأ نيسمخ قوت نيح فللخ رساحلا املس نإ لاقيو ؛« (١١هعابض

 لصو ام كلذكو «٠ دح لك زواجتي ةكماربلاو ديشرلا نم ىعمصألا لصو امو
 ناتعيدب ناترد هدي ىفو هيلع لخد هنإ لاقيو « ديشرلا نم ىهاقلا في |بأ
 ءاعولا معن : هباجأف ؟ امهنم نسحأ تيأر له : ذآ لاق + اهيرف رظنيو اهيبلقي
 ىدحإب ترمس ديشرلا ةجوز ةديسيز نأ ىورسيو « "7 هيلإ امهب ىلأف « هيف امهىذلا
 بهذ نم ماج امهدحأبو «ًابيطناءولمم ناقح هلخادب ةضف نم اًنتَح هتدهأف هاواتف
 باودلا ضعبو بايث نمتوختتو ناملغ عم ءًابهذ ءولمم ةضفماجىناثلابو مهارد هولم
 موقلا ةيلعو ةالولاو ءارزولاو ءافلخلا هبكس امل ىلاتلا لصفلا ف ضرعنسو . (؛!ةهرافلا
 . اًصلاخ اهعن مهتايح لعج امم نيمجرنملاو ءابطألاو نيبدؤملاو ءاملعلا ىلع لاومأ نم

 ىف فرْلا ىلإ اًضيأ لب «٠ بسحف ميعنلا ىلإ ال لاومألا هذه عفدت نأ ىف
 اطمو ةرطعم ةقينأ بايثو ةريثو شرفو ةفرخزم رود نم ةيداملا اهبابسأ لكو ةايحلا
 نكمي ام لك حيتي ًاننفت اهيف نيفتلاو ةنيزلا تاودأ لكل ساملاو نول لك نم براشمو
 ىدهملل سلجم نع ىورسي ام هوجولا ضعب نم كلذ روصيو . ةايحلاب عاتمتسا نم
 ىه سبلت ةيراج هسأر ىلعو ةدروم بايث هيلعو ةدروم شرف ىلع هيف سلجي ناك
 بيطلاب قبعي ناك هنأ نم ديشرلا سلجم نع ىوري امو « 2*!ةدروم اًيايث ىرخألا
 ناروبب نومأملا جاوز نع ىوري ام اضيأو « 2''لكش لك نم هيوافألاو نارفعزلاو
 : ةيلايخلا صصقلا برغأ قوفي ام هيف قفّنأ دقف « لهس نب نسحلا هريزو تنب
 نم ًاردبو عايضلا نم ريثك ءامسأب اعاقر نومأملا ةيشاح ىلع قرف اهابأ نإ ليق ذإ

 . 7٠١/8 ىدوعسملا (4) . ١ ١/ه ىاغأ )١(
 . ١5١ ص ىرايشهملا (ه) . ؟”/١9 (ىماس ) ىفاغأ (؟)
 . هما0/5 ىربطلا (5) . 1817/05 ةرهازلا موجنلا (؟)
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 دقوأو ةتوقاي فلأ ناروب نومأملا ىطعأو « فالآ ةرشع ةردب لك مهاردلاو ريناندلا
 « توقايلاو ردلاب اللكم بهذلاب [جويتكف ًارصح امل طسبو رينعلا عومش اهل

 ةقانأب نوخرؤملا هونيو . ''ةرد فلأ نومأملا اهيلإ سلج نيح اهيلع اهتدج ترنو

 سنالق سيلب رهتشاو عا'١اهقلأتل ةره زلاب هيشت تناك هبايث نإ ليق ىح مصتعملا

 رابكو هداوق سبلأ هنأب رهتشا ا” « تايمصتعملاب تيم ةفلتحم ناولأ تاذ ةليوط

 ةعصرملا ليلاك ألو تيقاويلاب ةعصرملا بهذلاب ةجوسنملا جابيدلا تاعارد هدنج
 لزي مل» : لوقيف قناولا نيل نحل سني تصبو ا © درا لاا نيورتلاب
 ةسبلم نجنصلا ةشو رفم راد ىلإ تيضفأ ىبح مدخ ىلإ مدخ نم ىننوملسي مدخلا

 لثمب ةسبلم هناطيحو هضرأ قاور ىلإ تيضفأ مث بهذلاب جوسنملا ىشولاب ناطيحلا
 .؟!0بهذلاب ةجوسنم بايث هيلعو رهوحلاب عصرم ريرسىلع هردص ىف قثاولا اذإو ؛ كلذ

 نوسمغنيو ةفرثملا ةايحلا هذه نويحم موقلا ةيلع نم ءارزولا ريغو ءارزولا ناكو

 روصيو « فرط نم مهنكمي ام لك مهسلاجيو مهروصقل نيعماج « اسامغنا اهيف
 ٍلضفلا ىلع لخد هنأ نم ىعمصألا نع ىورسي ام  هوجولا ضعب نم - كلذ
 نودسلاب شرف دق ونهب ىف وه اذإف 0 ءاتشلا مايأ نم دراب موي ىف ىكمربلا ىبحي

 بهشأ روم ( بوث ) جاّود هرهظ ىلعو هنم تسد" ىف وهو ( ءارفلا نم ةبرض )
 دسأ لاثمت اهطسو ىف بهذ يا يجدي ديباج نيبو ؛ ري طيف

 ١ « نادقوتت ناتتوقاي هينيع قف ضبار

 دقو © بايثلاو سبلملا ىف قنأثلا فرملاب رخازلا وحلا اذه ف عيشي نأ ىعيبطو

 تناك فيك قباسلا لصفلا ىف انب رمو « ةيسرافلا ءايزألا سبل دادغبب ذئنيح مآ مع
 نم اهزيمب اهب اصاخ اًئيز سبلت ةلودلا لاجرو نيفظوملا فئاوط نم ةفئاط لك
 سبل ءارزولل ممر ذ] كلذ ىلإ عفد نم لوأ روصنملا ناكو . ىرخألا فئاوطلا

 لاوطلا سنالقلا سباب هتيشاح دارفأ رمأو «٠ تايشاشلاو تاناسليطلاو تاعاّردلا

 )١( ص نودلخ نبأ ةمدقم ١١١ ىدومسملا (*) ىريطلاو غ#/و-؟١.
 فوقعيلا-و ه/١85/8 1 ىفاغأ (:4) "ه1 /ىدوعسملاو ١١5/4 .

 روفيط نباو ١١4 راد عبط) زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط (ه ) . 15ا/ ص قطقطلا نباو
 . 59١4 ص ( فراعملا . 54ه /ه (بتكلا راد ةعبط ) فاغأ (؟ )
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 : (!!هدشني هكحضم ةمالد ابأ لعج مث

 ك و
 ةدايز مامإ نم ىَجَرَذ انكو

 امنأك لاجرلا _ماه ىلع اهارد
 عوطق نوذغملا سيليو ث (؟7ةيريرحلا تاعطقملاو ىشولا /نوسبلي 0 ناكو

 فلأ جارخلا باستك دحأ ةرمح نب ةرامعل ناك هنإ لاقيو 5 زحلاو جابيدلا

 سينالقلا ىف ىطصملا مامإلا دازف
5 

 نإ 00 و -

 سياربلاب تَلَلَج دوهي ناند

 ؤ | ؟*!ءارفو فوص نم جاودأ

 رينعلاو روفاكلاو كسملاو ةيلاغلا نم ببطلا عاونأو روطعلا نم ذئنيح او ريكتساو

 كلذ ريغو رفولليدلا» سجرألاو جسفنبلا نم صلختست تناك ىلا ةجرألا حئاورلاو
 . نارفعزلا ةنهدأو درولا ءامب ةيسرافلا روج ترهتشاو « راهزألا نم

 | بايثلا ىف نلفري نكف « نهتقانأو نهتنيز ىف ىراوجو رئارح ءاسنلا غلابو

 ًادوقعو ليخالخو اًطارقأو اًناجيت اهنم تاذختم رهاوحلاو للا ىف نلتخيو ةيريرحلا

 ريئاند نإ لاقيو « "!نهبئاصع ىلع وأ (17 هرعش ىلع اهنمظني دقو « دئالقو

 رانيد فلأ نيثالث هتميق تغلب رهوحلا نم دقعب ىّاحتت تناك ةكماربلا ةيراج

 ( نهمادقأ ىلإ نهقرفم نم بيطلا عاونأبنرطعتي نكو . 4١ ديشرلا اهيلإ هادهأ دق ناك

 لك ق هفلختو ةعمج ىلإ ةعمج نم اهرعش لسغت تناك ةينغملا بيرتع نإ لاقيو

 فدصلا نم طاشمأب نهروعش نطشعي نكو . ؟؟)آرينعو اًكسم الاقثم نيتسب ةلسغ

 ى نهغادصأ ىلع هنيولي دقو «سونت رئادغ هنلسأرمب وأ هءنصقعيو 2٠١١ لدئّصلاو

 : ''''نهنم ةفئاط ًافصاو ساون وبأ لوقي كلذ ىو « برقعلا ةثيه وأ نونلا ةئره
 نإ - 7 2 ه# س8 ىو

 روبخ نم براوشلاو هت اب رّمعم
 7 ض

 نهغادصأ
 رظناوا 85/1١5 ( ىساسلا ةعبط ) ىفاغأ (8)

 ىرغصلا ةديرفل قئاولا هادعأ سيفغن رخآ دقع ْق

 1١7/4. ( بنكلا راد ةعبط ) ىناغألا ةينغملا

 . ١817/18 ( ىماس ) ىناغأ 60

010 1" 

 سناربلا . تيطغ : تللج .سوورلا : ماملا (؟)

 . سأرلل ةيطغأ : تايشاشلاو «سنالقلاك

 ١ *( نييبتلاو نايبلا #/ره١١ .
 ١:( رظناو ؟م/و ىفاغأ ٠6/١1" .2

 ص ىرايشهحلا (ه) ١44 . نم :جودلاو
 اهب فحتلي ىلا سيالملا .

 . :"ةر/ 5 ىربط (50)

 ١57/1٠١ ( بتكلا راد عبط ) فاغأ (7)

 طاشمألا هذهنوذختي لاجرلا ناكو 0

 ةعبط ) ظحاجلل ءالخبلا باتك رظنا . اضيأ
 ا . ه" ص ( ىرصملا بتاكلا راد

 (فاصأ ةعبط ) ساون فأناويد (11)

 . 8959 ص



 هأ

 (« جسفاب ريغو جسفنب نم راهزألا دوقعب نيلحتيو ريرخلا براوج نسبلي ”نكو

  اهوسكتو ةضفلاو بهذلاب اهيلحت اهتنيا جوزت تناك نيح ةأرمل نإ ظحاحلا لوقيو

 ىق اهرمأ مظعت ىحا بيطلا قدتو رفصعملا ال ىّلعتو رحلاو رقلاو ىشولا» ىزورملا

 ديشرلا :ةجوز ةدئيسب ز هتغلب ام قنأتلا نم غلبت مل ةأرما لعلو . '١١هلهأو اهجوز نيع

 رهوج اب ةللكملا دل بهذلا نم ةلالا ذختا نم لوأ »: اهنإ ىدوعسملا لوقي اهيفو

 فلأ نيسمخ ال ذْخّتاىذلا ىثولا نم بوثلا غلب ىح 000

 ىثولاب ةسبلم . . لدنصلاو سونبألاو ةضفلا نم بابقلا ذختا نم لوأ ىه . . رانيد

 ةعصرملا ( لاعنلا ) فافحللا تذختاو . . ريرحلا عانأو جايه (ءاقا زوهيسلاو

 . '''(اهب سانلا هبشتو « ربنعلا عمشو ٠ رهوخلاب

 ايحت تناك ىت ةوورا ةماعلا باسح ىلع ناك هلك اذه نأ ىف بير ال

 رابكو داوقلاو ةالولاو ءارزولاو ءافلحلا معنيل شيعلا فظش ىلع م نم 5: قاع

 دهعل ًافلأ نيثالث وحن مه انبأو مه اوغلب نيذلا ىبسابعلا تيبلا ءارمأو ةلودلا لاجر

 نم فورلاو ميعنلا مب اميب « بناج نم ءاقشلاو سؤبلا محي نأ ىعيبطو . "نومألملا

 « ةيسابعلا ةايحلا ىف بناوحلا ريكأ سفبلاو ءاقشا ناك دقل لب « رخآ بناج

 ى لمعي ناك ىذلا بسحف هنم قيقرلا ال قيضلاو كنضلا ىف شيعي روهمجلااف

 اعيمج اوناك امنأكو « رارحألا نم سانلا روهمج اًضيأ لب « عايضلاو روصقلا

 ةدودحم ةيلقأل فرثلا لئاسوو ميعنلا بابسأ هيف تلفك ئىذلا ماظنلا اذه ف 2

 . ةايح لا ةنيزو قزرلا»و ضرألا تاييطب اهسفنل ت

 0 م بسلا وه بعشلا راصتعا نم هبحص امو خذبلا اذه 00

 ًاضيأو « قباسلا لصفلا ىف هل انضرع امم « ناربإ ىف ةصاخنو نيسابعلا ىلع تاروثلا

 لدعلا رشني ىذلا ىلع ءانبأ نم رظتنملا ىدهملاب سانلا قلعت ىف 9 ىيقحلا ببسلا هلعل

 ةديقعل سانلا قانتعاو ةيرسلا تايعمجلا ةرثكل أيه امم « ضرألا ىف ىعايجالا

 ىلع احن رص ًاميلس عضو عضوت م ةلأسملا نأ ريغ . اهقرف فالتخا ىلع عيشتلا

 ةشيعم شيعت ةقبط ةحلصمل بعشلا فازنتساو ةيعاّمجالا ةلادعلا ةلكشم ساسأ

 )١( ةيسن ىزورملا»و . 56 ص هءالخبلا )١( ىرومسملا 744/4 .
 . ١١7 ص نودلخ نبا ةمدقم (") روتسلا رفصعملاب ظحاحلا ديريو . ورم ىلإ

 . ناطيحلا ىلع قلعت تناك ىتلا ةيريرحلا
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 ةينيد تاوعد ساسأ ىلع « اًئطاخ ًاهيجوت تهجو لب « خذبلا ىف ةفرسم ةخذاب
 مهقرفو ةعيشلا ىحو « ةيوناملاو ةيكدزملا ءارآ تحوتسا ىلا ةيمرحلا ةوعدك ةقرام

 تاروثلا هذه تقفخأ كلذب و . ةيعاّمجالا ةلادعلا دصاقم ىلع ةينيدلا دصاقملا اولعأ

 لمعيو اوح فتلي ىلا ةيقيقحلا تاراعشلاو تاتفاللا بعشال عضت ملاهنآل « اعيمج
 . فرللاو خذبلا ىف مهناذآ ىلإ نوقرغي مهيشاوحو نويسابعلا ىضمو« اهلجأ نم

 عانصلاو راجتتلا نم قارعلا ندمو دادغب ىف ىطسو ةقبط ءوشنل فرلا اذه أيه دقو
 مهلفاوقو مهنفس تناكف راجتلا امأ « هتاودأو فرتلا بلاطم ىلع نوموقي اوناك نيذلا

 امأو « ماعلا ءاحنأ عيمج نم ةسيفنلا فرطلا بلجت ربلاو رحبلا ىق ةحئار ةيداغ

 قاوسألا ىف اعيمج ره مهز

 مهاومأ سوءر تناكو . عراش وأ قوس ىف مهنم ةفئاط لك تيناوح عمجتت ثيح
 (١١رانيد فال ةثالث هلام سأر ناك نم مهن « ةعسو اًقيضو ةركو ةلق فلتخت

 , '"'هاردلا نم فلأ ةئاّعسو نينويلمو رانيد فلأ نيعب رأو ةئام هلام سأر غلب نم مهنمو

 - ناكو . (؟7 رانيد فلأ ةثام ةدحاو ةقفص ىف غلب راجتلا ضعب حبر نإ لاقيو

 . ةسيفنلا فحتلا راجتو نيراتطعلاو نيزازبلا ”ءارث

 دقف « اهبراشمو اهمعاطم ةفرثملا ةقبطلا خذب اهيف حضتي ىلا بناوحلا مهأ نمو
 ةيجاجزلا فاحصلاو ةفرخزملا ىيصلا فاحصو ةضفلاو بهذلا ىناوأ ىف اوب رشو اومعط

 0 نومسي اوناكو © تارشلاو ماعطلا ناولأ ىف ةاهطلا | مل نسنفتو « ةروف لاو ةشوقنملا

 ثوىولخا مب ىذلا وهو صايخو خاسبطو اد زابسخ نم اهنم هنودعي ام
 0 نم ريبك ”دشتح ظحاجلل ءالخبلا باتك ىفو . هناولأو ب ارشلا عناص وهو

 ء ىش عم لحب خبطي متل وهو جابسلا اهنف « ةيسراف اهروهمج ى ىهو براشملاو
 « .لصبو نضرب و مح نم اعط ووو جهاببطلاو « هتحئار بيطتل نارفعزلا نم
 قيقدلا نم ىولح وهو ذينافلا اهنمو « محللا نم ةيوشم حئارش ىهرو تاقرابسشلاو
 وهو جذولافلاو « ركسلاو زوحلاب ىشحب كعك وهو نانكشحلاو « نمسلاو ركسلاو

 . درولا ءام نم بارش وهو باالسملا اهنمو « نمسلاو لحنلا لسعو اشنلا نم ىولخ

 )١( ص ءالخبلا ٠١١ . )+( ص ىرايشهحلا ١8٠6 © ١9 .
 )١( ص ءالخبلا #4 .

 :كرم ناكو . ةنيمثلا فحتلا غوص ى نوننفتي اوناكف عانصلا
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 تالّدْخْمو تايسهشملا عنصو ةمعطألا ىلإ هيوافألا ةفاضإ ىف اًنعساو ًاننفت نونئفتي اوناكو

 . مهدنع رثكتو . قتسفلاو زوللاو زوحاو قدنبلا حولمم لثم نم لمتنا فونصو ةفيرحلا
 صاخجإلاو نامرلاو خوحلاو ىريسمكلاو زوملاو بنعلاو نيتلا لثم نم هكاوفلا ءاهسأ
 « ةهكافلا قوس هيلإ اوبسن ىبح ًاريثك مهيدل خبطبلا ناكو « حافتلا» لجرفسلاو
 . خيطبلا رادو خيطبلا قوس مساب اهومسف

  نومأملا ةدئام نأ نم ىوري ام ةمعطألا ىف ةاهطلا نينافأ ةرثك ىلع لدي اميو

 ةدئام ىلع هآر ام ةرثكل ىعمصألا رهبنا دقو « )نول ةئامث الث موي تاذ تمض

 ناولأ نم لكأألا دعب مهيديأ هب اولسغ امو ماعطلا ناولأ نم ىكمربلا ىجحي ”نب لضفلا
 فالآ هس أيوب هماعط ىلع قفني ناك نومأملا نإ لابو . (؟) ربنعلاو ةيلاغلاو بيطلا

 وهو 2" مهرد لأ فرو ةيانلط ىلع دلاخ ىلأ نبا هريزو قفني ناك اني رايد

 : ا؟هييطو هماعط ىلع 77 للصوملا ميهاربإ هقفني ناك ىذلا غلبملا سفن

 ةدئاملا بادآ نم ةفئاط ىلع نوعضاوتي مهارن نأ معطملا ىف فرعلا اذه ةمتت نمو

 نأو غضملا ءانثأ ىف هيتفش لك الامضي نأ كلذ نف « **سرفلا نع اهنم ًاريثك اوسبتقا

 نيب امالإلوانتي ال نأو همكب هف حسم ال نأو ماعطلا نساحم نم ءىشب هسفنل رثأتسي ال

 . ًادوجوم نوكيال نأ ىبسع ام بلطيال نأو هريغ ىدي نيب ام ىلإ رظني ال نأو هيدب

 موقلا ةيلعو ءارزولاو ءافلحلا سلاجن ناك اهبادآ ةدئاملل ناك ام وحن ىلعو

 « اهناسحإ نم ميدنلل دبال ناكو «7"2ةرماسملا بادآب فرعت ىهو « اهبادآ اًضيأ

 بصنم لتعي نأ عاطتسا ءامدنلا ء الؤه نم ريثكو « همدانم بلق ىلع فخي ىبح

 « هيضغو هوفص تاعاس ىف ثيدحلا ىف ةفيلحلا ىلإ طسبتلا نم هنسحب ناك امب ةرازولا

 بجعن ال كلذلو « ةينسلا تالصلا هيلع تلاس ةرازولا بصنم مهنم لتعي مل نمو
 ءايدألاو ءاملعلا نم ريثكل اًنحمطم ةسايك نم بلطتت امو ةمدانملاب قذحلا حبصي نأ

 اذه ىف عملتو . ريزووأ ةفيلخ دنع ةوظحلا ديري نم لكو ءاهقفلاو نييوغللا نمو
 : ترمأملا علف سرشأ نب ةمامثو ديشرلا ىدانم فسوي ىأو ىعمصألا ءاهمأ بناحلا

  (بتكلارادةعبط) ةبيتقنب ال رابخألا نوع( ه) . 75 صروفيط نبا 010(

 "غر . ١7ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط (؟)

 اهدعب امو ١ة4هر/#" ىدوعسملا (1) . "١١7 صروفيط نبا (*)
 . ١5 ة/ه ( بتكلا راد ةعبط ) ىناغأ 0:0
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 ةريصملا تاياكحلا صعب و مهردأونو ةماعلا رابخأ هثيداحأ َْى دروب ميدنلا ناكو

 كودروبي نولازد اج نوكحضم ءامدنلا ء'الؤه نب ناكو . ةيبدآلا فرطلا صعب و

 روصتنملاو حافسلا ُكًحضم رعاشلا ةمالد وبأ مهرهشأ نمو «٠ ةكحضم تاهاكف

 كثتاحضم م. رم ىبأ نبأ مهنمو « بدألا نيتك ُْق رودت ةريثك تاهاكف هلو « ىدهملاو

 ناكو « هتثداحم لع الو هنع ريصي ال ديشرلا ناكف « ًاهكف انثدحم ناكو » ديشرلا

 ١) «ناجنا دياكمو فارشألا باقتلأو زاجحلا لهأ رابخأب ةفرعملا كلذ ىلإ عمج نم

 . (؟)هرداون عمج لع نوتفاهتي سانلا ناكو قمقمشلا وبأ مهنمو

 ابسو «7ليحلا قابس كلذ نم « ةريثك بعلو حيورتلل تاودأ كانه تناكو
 نمو « ليخلا روهظ قوف نم برضت ةرك وهو ناخب وصلا ةبعلو !*'لجازلا مامحلا
 ىذلا وه بالكلاب ساون ىنأ بعلو « بالكلاو شابكلاو كويدلا نيب ةثداحما كلذ

 صخش رهتشيل ىتح جنرطشلا ةبعل كلذ نمو « هتايدرطب اهفصو ىف قوفتلا هل حاتأ
 هعضاو نإ لاّقيو ( ةأواطلا ) درّدلا ةبعلو « ىجنرطشلا صفح ابأ ىمسي اهناسحإب

 لباقت عبرألا هلزانمو « اهناكسل ةطوسبملا ضرأألا لياقت هتعقرف « ةايحلا ليثمت هب دارأ

 ةقدايبو راهنلاو ليللا تاعاس لباقت نورشعو ةعبرأ ىهو اهطوطخو عبرألا عئابطلا

 داوسلا» ضايبلا نيب اهناولأ فالتخاو رهشلا مايأ ددع لباقت نوثالثلا ( هتراجح )

 اوفرع مهنأ رهظيو . ءاضقلا نالباقي ( رهزلا ) هاصسفو راهنلاو ليللا فالتخا لباقت
 « هوجهيس هنأب نومأملا ىخابط دحأل آنبا لبع د داده دقف « لظلا لايخ ةبعل
 . 20) لايخلا ق كمأ د تلعف نإ هللاو : هل لاقف

 روقصلاو نيهاوشلاو ةازسبلاب ديصلا ءافلخلا اهب نسف ىلا وللا بابسأ نمو
 نيذلا كولملا نمو « اًنعيمج سرفلاو برعلا دنع ميدق ديصلاو « دوهفلاو بالكلاو
 هيلإ جرخي ناكف « ىدهملا هب علوأو « ")روج مارهب نيريخألا دنع هب اورهتشا
 نب ىلع نأ ىوريو « هتيشاح ضعبو ءافصولاو سرحلا هعمو ةريبك بكاوم ىف
 « نيمهسب ىدهملاو وه هامرف « حناس ىظ امه ضرعف ًاموي هعم جرخ ىبابعلا ناولس

 . 54/14 ( بتكلاراد عيط ) فاغأ (؛) . ه81/5 ىربط )١(
 . ١١9 ص ىشباشلل تارايدلا ( ه ) . 51/1١ (ىبلحلا ةعبط ) ظحاجلا ناورحلا (؟)

 . ٠:١ر/ا تاويحلا (5) . 7059/٠ ىدوعسملاو ٠١7 ص ىرايشهجلا 8١(



 امهالتقو هيلع لسرأ ” دق ناك الك باصأت ناملس نب ىلع امأو هباصأف ىدهملا امأ

 010 1 ديم“ :ةمالد' نبأ لاق ا عيمج

 0 2 م ى< 2 1 7

 هداف مهسلاب كش امبظ ىدهملا مر دق

 هداصف “ ًابلك ىمر ن ايلتس نب ١ ىلعو

8 ْ ٠ 

 هّداز لكأي ئرماىل ا <  امهلا ًاثينهف

 «فىعغشب اك 6 (؟)ءافنلجلاا نم ىديملا لعيب ءاح نم لك ديصلاب فغشو

 . "7 اديدش اًفغش ىكمربا ىحب نب لضفلا هب

 » نيئاوحملاو نيدارقلا لع ةجرفلا اهتمدقم َْفو مييهداب ةماعلل ناكو
 اوناكو

 لوح نوعمجتي اوناك اك « ةيلايخ تاياكحب مهنوفرطي صاصنق لوح نوعمجتي

 نم اهيلزانو دادغب ناكس تاجحل ةقد ىف نوكحم اوناك نيذلا نيئاكحلا نم ةفئاط

 ظحاحللا روصيو « مورلاو دونملاو سرفلاو جونزلاو نييناسارحلاو طينلاو بارعألا

 جراح عم نميلا ناكس ظافلأ ىكحي سانلا نم ةيكاحلا دجن انإ» : لوقيف « مهلمع

 ىجنّزلاو ىنزاوهألاو ىناسارخلا هتياكح نوكت كلذكو اًثيش كلذ نم رداخي ال مهمالك ]

 ىكح ام اذإف "6 مهنم عبطأ هنأك هدذجمت ىح معن ع« كلذ ريغو شابحألاو ىدنسلاو

ل ىف ضرألا ىف ءافأف لك ىف ةفرط لك تعمج دق امنأكف ءاف أفلا م الك
 « دحاو ناس

 ] فلأ نم دجت داكت ال هئاضعأو هينيعو ههجول اهئشني روصب علا م هدجنو

 ف نايمعلا تاكرح فرط مج جادت هلك كلذ عمجي ًادحاو ىمعأ

 0 بايب فقهي دايز لآ لوم ىجنرلا ود وأ ناك دقلو 6 دحاو ىمعأ

ح مره الو ضيرم رامح ىبي الف « قهنيف « نيراكملا ةرشحم
 يم الو نو

الف ةقيقحلا ىلع رامحلا قيهن عمست كلذ لبقو « قهن الإ ره
 « كلذل ثعبنت 

 عم عمج ناك لوو 6 اهكرحيف و وم دا يح رع ا يدر الو 1

 11/ ىناغألاو 44/5 ىريطلاو ١٠7 ص ظ ؟ةا/» ىدوعسملاو ؟5/١٠4 قاغأ )10(

 ْ .١همذ/ال ©« :8١أ . )191 © ١7١ ص ىطقطلا نباو

 . 584/8 ىدومسملا (0) عبط ) مجاشكل دراطملاو دياصملا رظنا (؟)
 ىرايشهحلاو أهدعب أمو ٠ ص ( دادغبب ةفرعم اراد



 ه5

 ظ حابسن ُْف ناك كلذكو « دحاو قيهن ى اهلعجف رامحلا قيهن عمجت ىلا روصلا
 0 باللكلا

 ؤ ءانغلاو ىراوحلاو قيقرلا

 ىف نورسؤي اوناك "نسم ةرثك ببسب ةطرفم ةرثك ىسابعلا رصعلا ىف قيقرلا رثك
 ىرسأ ىلع قاقرتسالا رصقي مالسإلا نأ فورعمو هتراجتت راشتنا ببسبو بورحلا

 ناسارخو ناريإ ىف ةرشتنم تناك قيقرلا ةراجت نأ ريغ «٠ بناجألا نم بورحلا
 ١ نينسلا رم ىلع مالسإلا ى ةراجتلا هذه تمظعو « ةيطنزيبلا ةلودلا ىو امهءارو امو

 هيلع موقي ناكو « 2'!قيقرلا عراش ىمسي اهب صاخ عراش دادغب ى ناك ىح
 : - .'قيقرلا ميق ىمسي فظوم

 طساوأو دنهلا نمو ةيقرشلا ةيقيرفإو جنّرلا دالب نم بتانجي' ذئنيح قيقرلا ناكو
 « ابلاغ ضرألا ةحالف ىف نولمعي جونزلا ناكو ايروأ يبونجو ةطنزيب نمو ايسآ
 اعد دقو . روصقلاو لزانملا ىف ةمدخلاو ةيوديلا لامعألاب نوموقي اوناكف مهريغ امأ

 لصي دقو « نوررحي مهنم ريثك ناكف قيقرلا ريرحت ىلإ ةعساو ةوعد مالسإلا
 هبجاحو روصنملا ىلوم سنوي نب عيبرلا لثم ةلودلا ىف بصانملا عفرأ ىلإ مهضعي

 ةئامعإرأ هيدي نيبو ًاموي راس هنإ لاق ىح موهنم ركتسي ديشرلا ناكو . !"'هريزو 6

 ىديأ نم مهي ريشي لاز امو « ىكرتلا قيقرلاب مصتعملا فغش فو رعمو ؛ أ؟!وهنم

 امك" مل ىبي نأ رطضا ىحو فالالاب هل اوعمتجا ىح نيساخنلا نمو مهيلاوم
 . مهاذأو مهرش ةماعلا بنجي ىك ار فق رمد انفلسأ

 ناسنإلا ءاصصخ مرحب مالسإلا نأ فرعن نحنو نايصخلا مهنيب عيشي ناكو

 « مهريغو !*! نييطنزيبلا نيب ميدقلا ملاعلا ىف ًارغتنم ناك هنكلو « هتيمدآل امارتحا

 . 5١8/68 ( بتكلا راد ةعبط ) فاغأ ( 4 ) . 594/1١ نييبتلاو نايبلا (؛ )
 رشن ) نامسنرل ةيطنزيبلا ةراضحلا رظنا (ه) . ١5/07" ىدوعسملا (؟)

 . 7847 ص (ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم قطقلملا نباو ١؟0 نص ىرايشهحلا رافنا (؟)
 ص ١598 .



 هاب

 ماعلا نادلب نم اهريغو دادغي ىف روصّقلا دجن ىبح ىبسابعلا رصعلا ىلإ لصن امو

 لمعلا اذهب نويوقي نيذلا مه اوزوكي مل نيملسملا نأ دكؤملا نمو « مهب ظنكت ىالسإلا
 .همتلو هَرزو نيلمحتم ىراصنلاو دوهيلا كلذب موقي ناك امنإ « ةراضحلا نم ضيغبلا
 ظ . "١١هورصاعم هيلع ردنت ىح ًاديدش اًفلك مهب هفلكب نيمألا رهتشا دقو

 نهب ترخذ دقف لاجرلا قيقر نم ًاددع ريكأ ىراوحلا نم ءاسنلا قيقر ناكو

 «ءاشام ىراوحلاو ءامإلا نم كلمتي نأ صخشلل مالسإلا ءلحأ ذإ « روصقلاو رودلا

 قلطأ عيرأ نم رثكأب نهنم جوزتي نأ هيلع مرحف رئارحلا ءازإ هتيرح دنيق اهيبو

 اهدلوتسسسي نم عيب هيلع مرح دق ناك نإو « نهنم ددعب هدايقي ملف ىراوحلا ءازإ هتيرح

 لاجرلا ناكو . مهتدالو ذنم ًارارحأ اهنم هدالوأ لعجو هتافو دعب اهتيرح اهيلإ درو

 ْ تايدنسلا نهنم » ةفلتمم سانجأ نم نك نهنأل 9 رئارخلا ىلع نهنولضفي ةماعب

 ابر اًضيأو «٠ تايمورلاو تايكرتلاو تاينمرألاو تايناسارحلاو تايشبحلاو تايسرافلاو

 نم نهب كناريقالا نوديري نم نوري ال اوناك دّقف « كلذ ىف لخد باجحلل ناك

 اوناكف « مهنيعأ تحت ةساخنلا رودب تاضورعم نكف ىراوخلا امأ « رئارخلا
 ضعب لاق » : لاقف ظحاحلا كلذ روصو « مهاوهو مهتئيشم بسح نهنوراتخي

 رثكأ نم لاجرلا دنع ىظحأ ءامإلا رثكأ راص اهلجأ نم ىلا ةلعلل جتحا نم

 الخن ام هفرعو اهنم ءىش لك لمأت دق ةمألا كلمي نأ لبق لجرلا نأ تاريهجملا

 راتشتتسي امنإ ةرحلاو « ةقفاوملاب اهعوقو دعب اهعايتبا ىلع مدقأف « ةولحلا ةوظح
 نهتقفاومو لاجرلا تاجاحو ءاسنلا لامج نم نرصببي ال ءاسنلاو « ءاسنلا اطامج

 « ةفصلا رهاظ ةأرملا فرعتت امنإو « ٌرصبأ ءاسنلاب ”لاجرلاو « ًاريثك الو اليلق ال
 نأ ةأرملا نسحست دقو . كلذ فرعت ال اهنإف لاجرلا ةقفاومب عقت ىلا نامل امأو

 نأكو ةضف قيربإ اهقنع نأكو لا ازغ نيع اهنيع نأكو فيسلا اهفنأ نأك لوقت

 كانهو « كلذ هبشأ امو ىرادملا اهفارطأ نأكو ديقانعلا اهرعش نأكو ةرامج اهقاس
 . ١" « ضغبلاو بحلا نوكي اهيرسخأ بابسأ

 «ةفلتخم تاراضحو تانايدو تافاقثو سانجأ نم ءامإلاو ىراوحلا ءالؤه تناكو

 ةفالحللا رصق ىلإ تدتما راثآ ىهو « نهطيحمو نهئانبأ ف ةعساو ًاراث 1 نرّثأف

 روصنملاف 1 نهئانبأ نم -م ءافلخللا رثبكأ ناك دّققف « .روغلا ديعب ةامك هيف تلمتو

 . 504 ص ( ىفودنسلا ةعبط) ظحابلا لئاسن (؟) 000



 ظ هم

 كلذكو ةيسراف لجارم همأ نومأملاو ةيمور نار زيحلا امهمأ ديشرلاو ىداحلاو ةيشبح همأ
 ىراوخا ءالؤه ذخأ دقو . سيطارق ىمستو ةيمور قئاولا مأ تناكو « لاا

 ىرشا هنإ لاقيو نابلصلا نقلعي نم نهنيب ناكو ىدهملا ذنم رصقلا ف نريكي

 ظ ىراوحلا نم ةدّنيسبز هجوزو ديشرلا رثكتسا دقو . ١١ هرد فلأ ةئامب ةنونكم هتيراج

 بايثلا نم ىز نسحأ ىف ةيراج ىنلأ ءاهز امهنم لك دنع ناك هنإ ليق ىتح ءامإلاو
 . لوقي نويفو « هبلق نفغشي نهنيب نم ثنخو ءايضو رحس تناكو ؛"” رهوخلاو
 : ""”هناسل ىلع فنحألا نب سابعلا كلذ ظن لب : ليقو

 هم هم و حس و

 ناكم لكب ىبلق نم نللحو 2 ىلنانع تاءدنألا ثالثلا كلم

 َض ّ ْ 8-00 ص . ْ

 ىنايصع ق نهو نهعيطأو اهلك ةيربلا ىنعواطت ىلام

 ناطتسوف رعأ نأ ةديربس. قولا اطلع ذأ الإ كاذ ام

 «  ؟؟!ناملغلا سبل نسبلي ىلاللا تايمالغلا ىراوخلاب رخزي نيمألا رصق ناكو

 رصق نهريغبو نهب رخز انك « «©7تايحيسملا ىراوحلاب نومأملا رصق رخز

 . 2" قئاولاو ب

 جوز ةباستعسا ناك هنأ ىورسيل ىتح « نهب غلتمت ءارمألاو ءارزولا روصق تناكو

 سوبس] فالخ اهسيلحو نينم ةدحاو لك 0 : ةفيصو ةئام ىكمربلا دلاخ نب ىحن

 ىو موقلا ةيلدع رود ىف نهرابخأي ىناغألا باتك ضيفيو . ""”اه-يلحو ىرخألا
 زارا« ءارعشلا ةريشألا رونلا يفتي اك كنك عروب نانقلاو ةفافعلا نود
 دحي ال ةنحم حبصيو رعاش بلق ىف ةيراج بح عقب ام ًاريثكو مهبولق نيبصتسي
 نويداغي هنكلو « نهءارغإ مواقي نم ءارعشلا نم ناكو « اليبس اهنم صلختلا ىلإ

 ضراعم ثايقلاو ةساخنلا رود تناك ودنلا اذه ىلعو . نهب ًافوتفم ءاسم حابص

 ريغو ءارعشلا نم نايتفلا اهيف عمتجم ًاراهنو اليل ةحوتفم ضراعم ىهو « لامجلل

 © ؟مه/٠ (بتكلا راد) قاغأ 600 . 15 715-(بتكلا ناد ةعبط) .قاغأ 1

 . 1١١/١56 ها)١/١؟١ ةمر/ال ا 1. ١؟/1ىساسلا ةعبطرظناو١ ؟؟/١٠١فاغأ (؟ )
 ىدومسملاو 4١< ص ىرايشهملا 60 : 8465/13 ( بتكلا راد ةعيط ) ىناغأ (0

 .؟ةال/»ع 554/4 ىدومسملا (4)
 . ١١8/١9 (ىسماس) ىناغأ (0)
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 : '١!ةمالد وبأ لوقي كلذ ىو « هنتافمو لامحلاب نولمتي ءارعشلا

 اساْخَت 0و هّبِزْعَأ رعشلاف ًايفاص ! لح شيعلا ىغبت تنك نإ

 2 س6 0 ْ : 8

 نيارعأ دايك لمت رزقت نيل فارِظ نم فئارطلا لَن

 نكو « اهيلإ نوفلتخي ءارعشلا لظو « رصعلا لاوط ةمئاق تلظ سارعأ ىهو
 ريزو وأ ةفيلخلا ةيراحلا ىرشي دقو « يهدنع ”نتبيو مهرود ىف مهنرزي انايحأ
 اهب اقلعتم رعاشلا لظيف تاتويبلا ءانبأ نم ةيلعلا دحأ وأ روهشم دئاق وأ ريمأ وأ

 ىراوج ىدحإ ةبتع كلمت تناك اموحن ىلع هرمأ نم ءىبث لك هيلع كلمت لظتو

 ةيراج زوفو ساون ىبأ بلق نييفقثلا ةيراج نانجو ةيهاتعلا ىبأ بلق ىدهملا رصق
 . فنحألا نب سابعلا بلق ركسعلا ىبف روصنملا نب دمحم

 نهلامج ىلإ نعمجي نكف « بادآلا نونفب نفّتقثب نهنم تاريثك تناكو
 نم نهنم ناك لب « مثوقعو مهبولق م هريغو ءارعشلا ىلع نآلميف ظ ثيدحلا ةبوذع

 ضرع فقل قارولا قوممغ ةيراج نكليو طنا ةيراج نانع لثم رعشلا مظن ”نقتي

 (؟!اهيف طي رفتلا ىبأف مهرد فلأ ىئاعب هنم اهي ريشي نأ نييرهاطلا ضعب هيلع

 كلذ ىلإ نفضي نم نهنم ناكو . مرضا بلا دلو رعست تناك ال

 ةكماربلا ةيراج ريناند تناك ام وحن ىلع رصعلا نّئف : نم ةئتف ”نكف ءانغلا ةداجإ

 . نومأملاو نيمألا ةيراج بيرتعو نومأملا داوق دحأ ماشه نب ىلع ةيراج ميتمو

 هنأكو « لغش ىأ هب اولغش دقف « رثأ ىأ رثأ رصعلا اذهل سانلا ىف ءانغلل ناكو

 « جاهتباو ةطبغ نم مهسوفن ىف ثعبي امل هاوس نورثؤي الىذلا مهايند نم مهميعن
 نبأ ىرن ذإ 2 ةيمأ ىب رصع رخاوأل قارعلا ىلإ زاجللا نم لمتنا هنأ فو رعمو

 1 سانلا اهدصقي ةعساو ًاراد مقيو , 9 زاجحلا تاينغم مدقتسي قوكلا نيمار

 تبذج دقف « ءانغلل ةريبك ًاراد حبصت ىتح ىدهملا رصع ”لطنيو دادغب أشنت امو.
 . اليك اهتلاك لب « ًارثن مهيلع لاومألا ترثنو « جسف لك نم تاينغملاو نينغملا اهيلإ
 نينغملا لعجف ديشرلا امهفلخو « ىداحلا هب ىدتقاو ءىدهملا ءافلحلا نم املاك نم لوأو

 )١( فاغأ 560/1١ . )+( -554/11(بتكلا راد ) ىفاغأ رظنا 2
 ظ . 4707 ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط (؟)



 و

 ىلإ بلط ىذلا وهو « كباب نب 2١١ ريشدرأ مهلعج اموحن ىلع تاقبطو بتارم
 تاوصأألا هل اوراتخي نأ ءاروعلا ىبأ نب حئيسلفو عماج نب ليعامسإو ىلصوملا مهاربإ

 ناكو . اهيلع ىناغألا هباتك دعب اهف ىناهبصألا جرفلا وبأ رادأ ىلا ةئاملا

 فلأ فلأ نيرشعب ةينغملا الذب ىرتشا هنإ لاقيو « فصقلاو عامسلل شيعي 5
 عبرأ ناسارخ نم همودق دعب عامسلا نع عنتماف راقو نومأملا قى ناكو .ا؟)

 ىرتشا هنإ لاقيو « قراخمو ىلصوملا قحسإب هسلاجم الف هيلع لبقأ مث مث « تاونس
 نمثلا سفني مصتعملا اهارتشاو ؛ مرد فلأ ةئاب ةرعاشلا ةنسحملا ةينغملا بيرلع

 هيف هلو « هتالآ ىلع برضلا هناسحإل ءانغلاب ًافلك دشأ قئاولا ناكو« '؟)هتافو دعب

 ةرشعب ةينغملا ةيحاصلا ملق هل تيرتشا هنإ لاقيو «ىناغألا بحاص اهلجس تاي
 . (؟7رانيد فالآ

 توص ةئامعست فسخ هنإ لاقيو « ىلصوملا مهاربإ ذئنيخ نينغملا زربأ نمو
 قو 2''!اموصرب رمزو لزلز برض ىلع ديشرلا ىنغي ناكو « (*)ءادتبا اهعنص
 ناكو ديشرلا ىنغم عماج نبا مهنمو .تاقوحلا ءانغ اوفرع مهنأ ىلع لدي ام كلذ

 فلأ نيثالث هاطعأف هانغ توصل ىداحلا برطو « ولح لسع ”قز هنإ هيف لاقي
 ةيهاتعلا وبأ هعمسو «هتقرو هئانغ لمح نوكبي سانلا ناكو قراخم مهنمو . ""”رانيد
 ءانغلا ناك ولف « كوسحأ نأ تدك ىبح تققر دقل نيناجلا ءاود اي : هل لاقف

 ظ هيولع مهنمو ٠ (8)ةاحلا ءام ناكل اًبارش ناكولو « ام ادأ كؤانغ ناكل ًاماعط

 (4) هتوكس دعب ةعاس عمسلا ىف بي تسطلا رّقَسن لثمهي ولع ءانغ : قئاولاهيف لوقي ناكو

 ب ةلاو هيبأ مهاربإ نع ءانغلا نقلت دقو و لصوملا قحسإ رصعلا ىف نينغملا هبنأو
 . هرد فلأ ةئام هل هميلعت ىلع هاطعأ هنأ ىناغألاب هتمجرت قو « لزلز نع دوعلا ىلع

 . تاعاقبإلا طسب عيمج ق فرصتي ناكو « لوصألا ةمكحم هتعنص تناكو

 لعل لب « ميصاسإ يح ا حدا عاطتسا هنأ رهظيو

 . 14ا/ه فاغأ (ه) ظحاحلا ىلإ بوسنملا جاتلا باتك )010(
 . ؟١41/ه ىناغأ 600 . #”ا/ ص
 . "0/5 ىفاغأ () . ١"ه/٠1 (ىماسلا ةعبط) فاغأ (١؟)

 )١( (ىماس) فاغأ (8) . ١ه؟/ام فاغأ 147/5١ .
 . ما يكل راد ولاغا 0( . ٠8ر18 (بتكلاراد ) فاغأ ( :)



١ 
 اًينغم نأ ىناغألا بحاص ىور دقف « هرصع ى نونغملا هيلإ عفترا اًوأش ناك كلذ
 هب الخ اذإ ىتح اًررسش اًرظن قراخم هيلإ رظنف ء هل توصب قثاولا سلجم ىف ىنغت
 توصلا اذه ةحيص لعج قحسإ نإ ؟ تينغ توص ىأ ىردتأ كحيو » : هل لاق
 : لبحلا فرح قيرطلا كلذ ىناج دحأ « ىترملا بعص رعو قيض قيرط ةلزنمم
 , ىوه ىداولا بناج ىلإ هتجحم نع هيقترم لام نإف « ىداولا رخآلا هيناج نعو
 تناكام لضفب هلعلو . (١١ رّسكتتف لبا فرح هحطن رخآلا بناحلا ىلإ لام نإو
 دقل ىبح نامثألا ىلغأب عابتو ملعت تناك ريبعتلا روص نم ءانغلا تاوصأ لمحت
 فحتتلا نوداهتي امك اهنوداهتي دادغب ةا "م ناكو ء "'”رانيد فلأ ةئامب توص معيب
 ظ ظ 1 . ؟؟!ةنيمشلا

 موقلا ةيلعو ءافلحلا ءانبأ لبقأ نأ سوفنلا ىف هنأش عافتراو نفلا اذه قر نم غلبو
 وحن ىلع « مهيلإ] بسنت اًنتاوصأو اًناحلأ هيف نوعنصي مهاريل ىح هناقنإو هملعت ىلع
 الوصف لب الصف هيناغأ ىف جرفلا وبأ حتف دقو« قئاولا دنع فن 1 كلذ ىلإ انرشأ ام
 ميهاربإ بابلا اذه ْف مهرهشأو « تاوصأ نم مهنع رثأ“ امو ءافلخلا ءانبأل ؟!ةليوط
 (0) تاوصأ هلو « نينسحملا نينغملا رابكى "دعس مهاربإ ناكو ةيملع هتخأو ىدهملا نبا
 , 57 انوص نيعبسو ةثالث هيف تفلخ دقو ءانغلا ديجت هلثم ةيلع تناكو « ةريثك
 47 لد” وبأو « رهاط نب "7 هللا دبع هيف ةعيدب تاوصأ هنع ترثأو ءانغلا ف عرب نمو
 ظ .. روهشملا نومأملا دئاق ىلجعلا

 نامثأ نم عفري مهبولقب رئأتساو سانلا ةايح ألم ىذلا ءانغلا اذه لعج دقو
 ولحلا هميسنو بولقلا ىف هران نعلديو هدنقتي نك ىثاللا نايقلاب نيمسملا ىراوخلا
 ع ةيحلاصلا ملقو ”لذسب هب تعيب امو ارارم بيرع هب تعيب ام انب رم دقو « اصلا
 ىريشاو مهرد فلأ نيعستب ةدعس ىرتشا روصنملا ع ىلع نب حلاص نإ لاقيو
 كالشلاو , *) ةيناث فلأ ةئامب ءاقرزلاو فلأ ةئاعب ةحيسبر ناملس نب رفعج هيخأ نبا

. 96/1٠١ 
 قاغألا ىف هتمجرترظنا ( ) اا .م.هر/ه ىاغأ

)١( 

 فاغأ (5) . م../ا0 ( بتكلا راد ) فاغأ (؟) 6٠١ى/؛؟ى.
 .1/١١٠؟ فاغأ () .؟م4/ه فاغأ (؟)
 .؟؛م/مفاغأ (ى) عضاوم قو ١١؟ « ةههرثز١ قلاغأ (؛)
 . اهدعب امو 5؟/16 ىناغأ () . ةقرشتم
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 هيبأ نم ارس ىدهملا ىرتشاو «زاجحلا نم نهمدقتسا ىلاللا نيمار نبا ىراوج نم
 ديشرلا ىرتشاو « '"رانيد فلأ رشع ةعبسب سيفن نبا ةيراج صبّصَسي روصنملا -

  0نومألملا داوق دحأ ماشه ل ىلع قرشا ب 1 "7 هرد فلا نيبسي لاخلا

 "”مهرد فلأ نيرشعب ةيمشاهلا مسيتم
 ظ .

 ءانغلا "نسحب ىتاللا ىراوحلا ءارش ىف عفدت ىلا ةظهابلا نامثألا هذه تناكو

 حابرألا نهئارو نم اوبيصي ىبح نفلا اذه نهميلعتب نينسيقملا تسعي نأ ىف اًبببس

  ىح « ىلصوملا ميهاربإ لاثمأ نم نيقذاحلا نينغملا ضعب كلذ ىف مهاراجو « ةلئاطلا

 ىلع قحسإ هنبا ناكو .2؟!ءانغلا نف نهملعي ةيراج نونامث هدنع ناك هنإ لاقي

 ءارمأ ضعبل - نيمالغ ملع هنإ لاقيو « اًعيمج ناملغلاو ىراوخلا ملعب هتلكاش
 نافرتحي امهدحو هوبأو وه نكي ملو . *) مرد فلأ ةئام ريظن ءانغلا - ىسابعلا تيبلا

 عماج نبأ لثم نم امثرصعل نينغملا رابك هيف امهكرش دقف « فيقثتلاو ميلعتلا اذه

 دنع هدجن ام رس وه اذهو « ءانغلل تانسحملا ىراوحلا ضعبو ءاروتح نب ديزيو

 . امهتذمالتو ةنسحملا ةنيقلاو نقتملا ىغملا ةذتاسأى لع اًمئاد هصننم ىناغألا بحاص

 ةرصبلا ىف الو ةفوكلا ىف الو دادغي ف قبي مل هنأ ناسنإلا ىلإ ليخيو
0 

 عيطتسي ال نسم ناكو .هراد ف حرملا "نعش انايقوأ ةنيق ىّدتقي نأ ىلع لمعالإ

 «ةلصتم ىلايل وأ ةليل هينغتل مهنايق ىدحإ نيّسيقملا نم رجأتسي نأ هنكمب ةئيق ءانتقا >

 نجرخيو نينغي راوج كلملا دبع نب رمع ريضنلا ىلأل ناك هنأ نوركذي ةاورلاف

 نب عيطم ىلإ نفلتخي نازي ام ةفوكلا ىف ربرَسِب نايق تناكو « ("7ةرصبلا لهأ ىلإ

 رود ىلإ فالتخالا نم ”نرفتكي دادغب نايق تناك لثملابو « ""!هتقفرو سايإ

 نم نهباحصأ رود ىف نهنوروزي دادغب نايتف نم مهريغو ءارعشلا ناكو « ءارعشلا

 ءارعش اهيلإ نوبهذي سانلاف « ىيسوملاو ءانغلل ةريبك ياونب هبشأ تناكو « نينيقملا ٠"

 ًاريثكو « نول لك ىلعو لكش لك نم لامحلا ةيؤرو عامسلاب ةعتملل ءارعش ريغو

 )١( فاغأ  . 7/1١٠ءانغلا نف ىراوملا نم .

 .؟98/ه ىفاغأ (ه) ' 847/15 فاغأ (؟)

 . 74/٠١ ( ىساسلا عبط ) ىناغأ (1) . ؟؟9/ا فاغأ (+)

 51١١/١ (بتكلا راد عبط ) ىناغأ (7) 55١/8 رظناف ١54/٠ فاغأ (:)

 . 5956 ةفئاط ميلعت ى ءاروح نب ديزي عم كرتشا ثيح
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 ءدسحلا تاليمحلا قلسللا تالمتكملا ىراوخلا ضعب بح ىف ءارعشلا عقي ناك ام

 060-2 اا و وو

 ريضنلا ىلأ بلقب نانعو باوبلا دمحم نب ('”هللا دبع بلقب ةدابعو « سايإ

 امب ءارعشلا بذج قى نيرابتي نكو . ديمحلا دبع نب ؟4نابأ بلقب لحلو 00

 ثبعلاو لزغلا فونص نم نسحي امبو ةولح ةبوذع نم نهثيداحأ ىف نعشُني

 ظ ناجل تراك
 ذئنيح غلب هنأ رهظيو « صقرلا نسحب نك ىراوحلاو نايقلا ءالؤه نم تاريثكو

 هتاعاقيإ نم طبض امب ىدوعسملا كلذ انل روصي ام وحن ىلع قرلا نم اًمعساو اًظح

 تالآ مهدنع صقرلل ناك هنأ نودلخ ٠. يا نك كيو 15 هاف نب عر واءانخلا لع

 هنإ لوقيو «راعشأ نم هب نعري م عم نابضق نم نمدختسي امو سبلملا ىف ةصاخ

 ليثامت ىهو جركلا ىمست تالآ هيف نذختي صقرلا نم رخخآ برض مهدنع ناك

 ءاطتما اهب نيكااحيو ءاسنلا اهسبلي ٠ ةيبقأ فارطأب ةقّلعم بشحلا نم ةجرسم ليخ

 ناك نيمآلا نأ ىناغألا باتك قو ؛ !"١برح ىف نهنأك نررفيو نرركيف ليخلا

 لوبطلا ىلع نينغي هلوح نم فئاصولا اهيب « هرصق نحصب جركلا ىف ضكتري

 ظ . "نوب رطسيو نو رم سي نوثنخملاو تايانرسسلاو

  فارظلاو ةقرلا بورض نم ًاريثك عمتجملا ىف نايقلاو ىراوخا ءالؤه عاشأ دقو

 فيكو « نهبولقل نوفطلتي فيك نودوعتي نمل 0 نهترشاعم ةريك تلعج دّقف

 ايلا كارشأب نهنوطيحي فيكو « مهادو ىلإ قيقرلا مالكلاب نهنولزنتسي
 ى غلابلا هرثأ كلذل ناكو « نانحلاو فيطعلاب اهؤلميو نهبولق فغشبي ىذلا

 0 ةلادلا ةراشإلاو ةطرفملا ةقرلا مهيناعم نم ريثك ق تعاش دقف ؛ ءارعشلاو

 ؤ . ةربعملا

 ماعطلا بادآو روطعلا ىو ءايزألا ىف ةريثك رهاظم فرظلا اذهب تنرتقاو

 اههاكشأو اهئامسأب نيزمار نيحايرلاو راهزألاب موقلا ىداهت هرهاظم مهأ نمو « رمسلاو

 . ١51١/1 ىدوعسملا (ه) 00

 ( ةيهلاةعبطملا ةعبط ) نودلخ نبا ةمدقم (1) . 44/٠١ (ىماس) ىفاغأ (؟)
 . 7٠٠١ ص . (585/1١ بتكلاراد عبط ) فاغأ (*)
 2. ١"#*ر/)١5 (ىساسلا ةعبط) ىفاغأ (7) . 28/٠ نع 600
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 ؛ اديدش ًافلك دورولاب نفك نايقلاوىراوخلا ناكو « ١١2ةبحملاو ةدوملا ىناعم ىلإ

 ا دج جسفنبلا اهبجعي ناك هتينغمو ماشه نب ىلع ةيراج ةيمشاحلا مهتم نأ ىوريو
 راهزألاب ةيانعلا ىف هرثآ ف لكلاو باجعإلا اذهل ناكو . ''!اهنك هنم ىلخت ال تناكف

 . (؟) ًاريثك ءانغ اهب ءارعشلا ىغتو نيحايرلاو

 ؛ مهب نه نقلعتي وأ نهب نوفلكي نم ىلإ ًاريثك حافتلا نييدهي ىراوحلا ناكو
 نم هريغو كسملاب ”هسنققشيو هنجلفي دقو « نههاوفأب هذخأ رثأ هيلع نعضي نكو
 رابخأ ىو « نهتبابص روصت « ةقيقر تايبأ ضعب هيلع نيتكي دقو « بيطلا عاونأ

 : ؟!اهيلع تبتكو اهتبّسيطو ةحافت هيلإ تدهأ هيراوج نم ةيراج نأىدهملا
 م يف بن مي ل قع ّ ا 7

 هال ني ل ل د
 لك ى لب « بسحف نهثيداحأ ىف ال ًاريثك قشعلاو بحلا تايبأ نللغتساو

 ىلإ ًاراكذت اهب نلسري ىلا ةيريرحلا ليدانملا ىلع اهنبتكي نكف « نهب لصتي ام
 امو نهشرفو نهماك أو نهبايثو نهبئاوذو نهبئاصع ىلع اهنبتكي دقو « نهيقشاع
 ىأرف نوره ىلع لخد هنأ صاخشألا ضعب ىوريو « حوارم نم هب نكسمب
 تبتلكو تيقاويلاو رردلا اهيف تمظنن تاباصعب ”نيزت دقو هئارو نم فئاصولا
 : (*!ءارعشلا ضعب لوق لثم « بهذلا حئافص ىف تايبأ اهيلع

 0 2 2 0 م ىلا 1 و

 ىتبار اي ىتبصاف ىتتيمرو ىباهس كبصت ملف تيمر ىلام

 : ىراوحلا ىدحإ ناسل ىلع رخآ لوقو

 4 َ 0 ريب مه يف 3 1

 قاري نم ةنتف تقلخو  نانجلا روح نم تلف

 فئاصو هلوح نم دجوف اسوي نيمألا ىلع لخد هنأ ىلصوملا قحسإ ركذيو

 )١( فيلأتلا ةنمل ةعبط) ديرفلا دقعلا ( 4 ) .١7١/ا0 ىفاغأ '
 رشنلاو ةمجرتلاو ."../اب ىناغأ (؟) ( 4٠5/5 . ]

 ديرفلا دقعلا (ه ) مهاربإ فصو لاثملا ليبس ىلع رظنا (؟) 4514/5 .
 . 1١5/1١ ىاغألا ف سجرنلل ىدهملا نبا
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 . اهنم « ةفلتخم لزغ تايبأ اهيلع تشقن حوارم نهيديأبو « نهنسح ىف ”نلستخي
 : .() تبيبلا اذه

 ١

 نويعلا ةظحالم نع اوفكف  نونج الب ةايحلا نووهنأ 2و 2
 ةسنؤم نع ىورسي ام كلذ نم « ةسيفنلا فحتلاب ىداهتلا ق نيرابتي نكو

 تمجتحا موي ىف ماشه نب ىلع ةيراج ةيمشاملا متم ىلإ تدهأ اهنأنم نومأملا ةيراج
 نيمب نعو ةريبك - ةليلدجج ةميق اط ”ةيح اهطسو ق (ةدالق ) ”ةقنخم هيف

 اهتسمغو « بهذلا روذش نم اهنيب امو تادرمز عينأ تيقاوي عبرأ اهراسيو .ةبحلا
 . (؟!ةيلاغلا ف

 ف ةلاعفلا لماع نم رصعلا اذه ى نايقلاو ىراوحلا تناك وحنلا اذه ىلعو

 كلذبو « هيف نيتزراب نيتمس احبصأ ىبح ىبابعلا عمتجملا ىف ةقرلاو فرظلا راشتنا
 . ًاديدش ًافاهرإ تفهرأو قاوذألا تفقدو سيساحألاو رعاشملا و

ِ 

 نوجملا
 تاودأ نم ىسرافلا ىناساسلا عمتجما ىف ناك ام لك ىبابعلا عمتجما ثرو
 اذإف « ةفرسم ةيرح نم ةيسابعلا ةروثلا هيلإ تعفد ام كلذ ىلع دعاسو « نوجمو و

 رمحلا نوبعي اوضم دقف «٠ سانلا مهعم نعمبو مهنوجم ى نونعمب نورصتنملا سرفلا
 نامدإلا حبصأ ىبح مهوشباع نم مهاكاحو ؛ ةلاملا ىبج اهسوئك نوستحبو اسبع
 لوقي ذإ اهمانتجا ىلع هضحو اهع ميركلا نآرقلا ىهم نم مغرلا ىلع ةماع ةرهاظ ابهيلع

 ناطيشلا لمع نم "سنجر مالزألاو باصتألاو رسيملاو رمحلا امتإ ) : هنأش زع
 رمحلا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا ركنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امنإ . نوحلفت مكلعل هوبنتجاف
 بابسأ نم ناكو . (نوهتنم متنأ لهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع مك دصيو رسيملاو
 ضعب ليلحت ىلإ قارعلا ءاهم: ضعب داهتجا ىدأ نأ اهيلع سانلا لابقإو اهراشتنا
 . "9 نييتلاو ربلاو لسعلا ذيبنو خبط ىندأ خوبطملا بيب زلاو رمّتتلا ذيبنك ةذبنألا
 ىف اًنناعمإ - سانلا ضعب كلاهتو « سانلا اهبرشو ةذبنألا هذه .ءافلخلا برشف

 2 ,1//119 نيمأ دمحأل مالسإلا ىحض 6 0 000(
 . مهحر/اب ىفاغأ (؟)

 1 لوألا ىمابعلا رصعلا



 د |

 ؤ . ءاهقفلا عامجإب ةمرحما اهعاونأ ىلع نوجا
 !"!ديشرلا هعبتو « (١”رمخلاب ىرتغأ ىسابع ةفيلخ لوأ ىداهلا نأ فورعملاو

 عاونألا ىلإ ةللحما عاونألا نوز دانجا ازكي مل مهنأ نظلا بلغأو « هدعب اوءاج نمو

 , '”الاطرأ اهب رشي ةركسملا رمخال شيعي ناك ىذلا نيمألا نم ناك ام الإ ةمرحما

 « اعباتتم اهبارشب الإ اهئافطإ ىلإ ليبس ال اهب مارغلا نم ةوذج هبلق ىف ناك امنأكو

 اموي اهب عاما هنأ زتعملا نبا ثادح « هحابصي اهيف هءاسم ًانايحأ لصيل ىح

 لاصو نم ىصأ نارفعزلا هنأك تارغلا ل أف » : هئامدن نم ةفئاطو ساون ىلأ عم

 موجنلاك سوئكب رودبلاك ةاقُس ماقو « بوبحم مسن نم اًنحير بيطأو قوشعملا

 ردص نم هعم اوب رشف . اهرهازع رئاتسلا فلخ تاينغملا تي رضو « مهيلع اوفاطف

 لصفملا ردلاك ديشتو © ضايرلا عطقك ( ثيداحأ ) ةركاذم ىف هرخآ ىلإ مهراهن

 اسعد راهنلا رخآآ ناك املف . رامعألا قدي زدو سوفنلا ىحي عام نايسقعلاب

 تعد تارقلاو اهرييتاق مهيلع ترتنف رمأف ىلاوص ىف رانيد فالآ ةرشعب

 ى ظقيتساو مان اذإ ىبحح « جوزمملاو فرصلا نم ريغصلاو ريبكلاب مهيلع رودي

 :هدشنأف « تايبآلا ضعبب ركسلا ةعباتم ىلإ هطشني نأ دع ىلإ بلط رحسلا

 م ل 2 9 ى

 سلغلا ىف ًاسأك كيقسي 2 شُسَعَن دق كميدن هين

 سبق امراش فك ىف اهعاعش نأك ًافَرِص
 هس ١ ع ْ 508 ْ 2

 مك هي وقعا افا هكا عفريف  ىَعُدَي

 يكول منيو مل اتلا مويلل هب حبطصي بارشلاب اعدو طشنو نيمأآلا نشف

 هيلع ميو تلتحا دقف «٠ نيد ى الو ةفالخ راقو ىف ركفم ريغ

 ] . ًامايه اهب ماهو اهبحأف

 ةداح ةجومل داذتما وه لب هرصع ق ًاذوذش حا هنو#و هرمجخ ىف نيمألاو

 مرد و /.هفاغأو ؟ءر هدب ىربطر ١4 ع ++ ىريطلاو ١44 ص يراقيعا 010

 ىلا ال اع ع "١ /ه ىناغألاب نراقو 48ه © 5

 6 :٠ 5/ ؟سومسماو ؟ 14 ص ىرايشهحلا ( ”) 557/5 ىرطلاو
 )١( ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط (؛ ) ء عمم قاغأو ةمه/د ىربط 271١



 ب ظ

 هئاقفرو سايإ نب عيطم مث ةيمأ ىب رصع رخآل قشمد ىف ديزي نب ديلولا اهأدب
 نمو . ةرصبلا ىف ناّجملا هبارضأو راشبو ةفوكلا ىف بابحلا نب ةبلاو لاثمأ نم
 تعستا امل قرشلا نم نويناسارلا هعم لبقيو لبقي ل ىسابعلا رصعلا نأ ول قحلا

 اوذحتأو مهتتاو ةايحلا نأ سيوفغلا 7 نيا كممف « قيض زح َْى ترصحنالو ةجوملا 5

 مها ند تحبصأ ىح ماوح نم اهيلع ءارعشلا كلاهتو 6 ةعربم رمح ا | سوك 0

 ىلع « هتايرمخب رعاش ريغ اهيف رهتشاو « ىسابعلا رعشلا ىف ةديدحلا تاعوضوملا

 هيلإ ليخي جرفلا ىبأل ىناغألا ىف أرقي نمو . ساون ىنأ نع فورعم وه ام وحن
 نسم مهرم ناكو : اطروت اهمنإ ْْف اوطروت لق نيفو رشمو ءافرش اسعيمج سانلا نأ

 . ةدحاو ةعفد لاطرأ '١!ةرشع اهنم لوانتيل ىتح ًاديدش اًفارسإ اهبرش ىف فرس

 دق امههدحأ نأآل « نينلا نيب بارشلا وول نأ نك اوناك مهنأ مهنع رثؤيو

 بارشلا روك نأ 0-0 كلذ لجأ نمو « آامجاو هبحاص ىبيف ةجاحل ضهني

 ليحتسي ال ىح « كلذ نع نوديزي ال ثيحب « ةسمخ وأ ةعبرأ وأ ةثالث نيب

 : "!ساون وبأ لوقي كلذ قو « بغشلا ناولأ نم نول ىلإ بارشلا
+ 4 2 

 براضلاو ةوعدلا بحاصو بيط سلجم ىف ةثالث

 ربا 2 2

 بعغاش بْعش مهنم كاتأ . سداس ىلإ تزواجت َنِإف ْ

 اهناند فصوو لقعلاو دسحلا| ُْق اهراث آو اهتوشن فضصو ُْق ءارعشلا عفت كلقو

 « دوهيلاو سوجم او ىراصنلا نم ةداع اوناكو اهتاقسو اهنام دنو اهسلاجمو اهسوئكو

 قو « نيحايرلاب بارشلا ةعاق نونيزي امك رهزلا ليلاكأب مهسوءر نونيزي اوناكو
 : ًاديدش اباجعإ ظحاحلا اهب بجعي ناك ىلا "0هتيرمخ ساون وبأ لوقي كلذ

 (5) و 000 2 2
 سرادو 000 مهنم كَ أمم اوجادأو اهولطع ىادن رادو

 هر 1 2 507
 نضنايو ىسناسسيرب تاقماو. عرفلا لعيقاف رآ دسم ساو

 )١( هرخآ وأ هلك ليللا اوراس : اولدأ (:) .؟١؟هر//ه ىناغألاب ؟؟5/؟ ناويحلا .
 .وحمم : سراد (فاصآ ةعبط ) ساوذ فأ ناويد (؟)

 طالخأ :ثاغضأ .رمحلاا ناند :قاقزلا ( ه ) . 55/8 رظناو "ه5 ص .



 م ]

 شسباحل كلت لاثمأ ىلع ىنإو مهدهع تدادجف ىحص اهم تسبح
 سماخ لحرتلا موي هل ًامويو  ًاثلاثو ًامويو ًاموي اهم انمقأ

 1١ شراف ريواصتلا ناولأب اهتَبَح ةّيدجسع ىف ٌحاّرلا انيلع رادت.
 ("”سراوفلا ىبسقلاب اهيردَت ىهم اهتابنج قو ىرسك اهترارق

 ('”سنالقلا هيلع تراد ام ءامللو - اهويج هيلع كرر ام مخلل

 قاشع ةعوأ اهعلطم ف 0 _ رمخلل د انينح رطقت ةيرمحخ ىهو

 : اهيف مهبح قحل ءافو اهدنعمهيطم نوسبحي مهلعجت ةعول ةرثادلاموسرلا ءازإ برعلا
 هبحص اهب سبح فيكو رادلا هلك هبابص ناعي ىضم ةروصلا هذه متتسا اذإ ىبح

 ىداملا اهلكشب ةحرفلاو ةجهبلا مهيف عيشت تناك ىتلا رمحلا سوثك نولوادتي امانأ
 رمحلا قيحر نم مهينوطب ى بكست امبو ةعيدب ةيسراف روص نم اهيلع مسنرا امو
 - 2. لصتملا اهعاتمو

 خرتكى نونسيقملا لوحت ذإ « صقرلاو ءانغلاب نرتقت رمحلا دجن رصعلا لوأ ذنمو
 « ءاسم لك فصقلاو برشلل ةريبك تاناح ىلإ مهرودب ةفوكلاو ةرصبلا فو دادغب
 ع فوفدلاو لوبطلا برضو نايقلا ءانغ ىلع بارشلا اهنومؤي مهريغو ءارعشلا ناكف
 نم ةفئاط اهيلإ بلج دقف « ةفوكلا ىف نيقملا نيمار نبا رادرودلا كلت ريشأ نمو
 نم هبحصو سايإ نب عيطم عامسلاو بارشلا نهيلإ فلتخي ناك « زاجحلاا نايق
 ىلعو . ؛؟!لهابلا متاح نب حورو ىناييشلا ةدئاز نب نعمو عفقملا نباو ءارعشلا
 ساون ىبأل افلأم تناكو « دادغب ق نيقملا ىسيطارقلا ليعامسإ راد اهتلك اش

 .. ؟*)ءارعشلا نم نم مهريغو ةيهاتعلا ىلأو كاحضلا نب نيسحلاو

 ' ءارعشلا اهيلإ فلتخي ىتلا تاناح اب ءىلتمت دادغب ىحاوض ىف نيتاسبلا تناكو 0
 ضعب ىف سايإ نب عيطم اهفصو ىلا حابص ناتسب ةناحك نايتفلا نم مهريغو 0

 بارشلا ىلع كلاهتلا نم رهظأ ديمحلا دبع نب نابأ نأ ىلوصلا ىورسيو « '''هرعش

 ظ . ا . ةيبهذ سأك : ةيدجسع )١(
 . 89/٠٠١ (ىماس ) ىفاغأ ( ه) . اهعفدت : اهءردت . ىثحولا رقبلا : اهملا (؟)
 ظ رظناو 881/1 ( بتكلاراد ) ىفاغأ (5) . بايثلا قاوطأ بويحلا 0

 : م7 ص ( فراعملاراد عبط ) ةقرولا باتك 5/١ ( بتكلا راد ضررا ( |
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  باغو « رمحلا ولسي هلعل نيتاسبلا ضعب ىلإ جرخي نأ هحصني هابأ لعج ام نوجماو
 ظ : 7١2هلوقب هباجأ نيح هبجع لشأ ناك امو « هقوشتي هوبأ هيلإ بتكف « اليوط اهيف

 هَعَدو وهلو ريخ ىانأ  ىتبْيغ نمىل ثْرَتال ىأ اي

 عل وأ برع قذاح  َعِمْسُم موي لك ىف ىعمو

 - هعرتم اسأك ذخأي مهلك ىّجْدلا حيباصمك ىادّتو

 ١ هعرصم #١ راو ىتح ًادبأ اهبرش قااكحل كابن ل“

 فصقلاو رمخلل ديك تاناح ىلإ تلوحت 00 لقألا ىلع وأ نيتاسبلاف
 . نايقلاو نينغملا ضعب عامسب ةعتملاو

 ىلإ اهبارش تاعاق تلاحتسا دقو ةقتعملا رهدلا اهدار ورل مدقت ةريدألا تناكو

 ىحاوض ىف ةرثانتم تناكو « ىهريغو ءارعشلا نم نوهغاو رمحلا بالطل تاعمتجم

 اهتوشنو اهرمخ نو ركذي د ءارعشلا ىرنو « قارعلا ندم نم اهريغو دادغب

 : ("'ساون ىبأ لوق لثم نم اهتابهارو اهنابهرو
 م 6 مج

 ئحاصلاب تسل ىإف كنع حصَي نم ] حارب سلا تاذ نم 8 ردد اي

 رحاودأو ظ بابلأب انم نبعلي اهل نورق ال ٌءابظ كيف تلا

 تافلؤم صيصخت 7 ىلإ نيريثك تعفد ةطرفم ةريك اهيف مهراعشأ تربك دقل لب

 قى لودتت اهارن هيفو «٠ ىشباشا تارايدلا باتك نع فورعم وه ام وحن ىلع ا

 ظ 0 . ثبعلاو وهلل ةعساو رود ىلإ قارعلا

 فيصاقم ىلإ اهب اولوحت دادغب ريغو دادغب ىف مهسفنأ ءارعشلا رود نم ريثكو

 راشب رادو ةفوكلا ىف هئاقفرو سايإ نب عيطم رود تناك ام وحن ىلع نوهغاو رمخلل
 نوجرخي ةنسلا رادم ىلع مايأ كانه تناكو . دادغب ىف ساون ىبأ رادو ةرصبلا ىف
 ظ دايعأو مالسإلا دايعأ : دايعألا مايأ ىهو « نوجلاو ثيعلاو فصقلاو وهلل اهيف

 بارشلل سانلا اهيف جرخي « ةميظع تالاقنرك لكش ذخأت تناكو ىراصنلاو سرفلا

 تار سا كرو عبط) تايز ءارعشلا رابخأ « لوصلل قاروألا (1)
 . عضوم 1 حاريكألا . ؟ "ص

 00 بيبحل مالسإلا ىف ةينارصنلا تارايدلا (؟)
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 نوداهتي نم مهنم ناكو « رخاسملا باحصأ ىلع ةجرفلاو حابملا ل حابملا وهللاو

 .مالسإلا دايعأ امأ . نيتاسبلا ىف دعبي نم مهنمو ةليمحلا براوقلا ىف ةلجد ةحفص ىلع
 ديع لثم « ةريثك تناكف سرفلا دايعأ امأو « ىحضألا ديعو رطفلا ديع ىهف

 نيصقارو اهلوح نم نينغتم ليللا لاوط اهنودقوي اوناكو رانلل ىسوجم ديع وهون قدسلا «

 بابحلا نب ةبلاو لوقي هيفو « ريخلا هلإ دزمره ديع مهدايعأ نمو 2١١ :
 نرعتلا انتربادو سشوثكلا  انتلباق دق

 سوجملا هعمّظع دق زور ُدزَمْرُه مويلاو |

 تالافتحا هب نولفتحي اوناكو « عيبرلا ديع وهو «زوْيَّلا ديع مهدايعأ مهأو
 ساون وبأ لوقي هيفو « لمحتا جرب سمشلا لخدت نيح عيبرلا لوأل ةبخاص 9" :

 نامزلا ْنْرَو ماقو  الّمَحلا َتَلَ- سمشلا ىرت امأ فاعتدلا 

 دمك اهلوح رمكلا .ثفرشتاو اَهسْكُع ,دغي. .ريطلا تنقو

 َالَلُخ هلاخت تابن ”ىشَو اهفراخز نم ضرألا ٍتستكاو
 البتقم نامزلا هجو حبصأ دقف نامزلا ةدج ىلع برشاف

 اسوي نيعستو ةعبرأو ةئامب هدعب ناجرهملا ديعب نولفتحم اوناكو .
 ديعو حصفلا ديعو دالملا ديع اهنف « اًضيأ ةريثك ىراصنلا دايعأ تناكو 0

 ديع اهنمو «لبرطمقب ىومشأ ريد ديعو دادغبل ىبرغلا بناخللا ىف بلاعلا رثياد
 ىراوخلا تناكو « نوتيزلا راجشأ ةصاخو راجشألل اًميدق ًاديع ناكو نيناعشلا

 هنأ ىغملا ةقدص نب دمحأ ىورَي ذإ « ةفالخلا رصق ى هب نلفتحي» تاينارصنلا

 لوح ران زلا نردأ ةيمور ةفيصو نب رشع هيدي نيب ىأرف «ديعلا اذه ىف نومأملا ىلع لخد

  نهيديأ ىف نكسمأو بهذلا نابلص نهقانعأ ف نلعو جابيدلاب نيرو نوهطاسوأ

 « نهفصت تايبأ ىف هينغي نأ هيلإ بلط ىبح هاري نومأملا دكي ملو « نوتيزلاو صوحلاب
 ] ] : طمنلا اذه ىلع ىرجت ظ

 | ريصاقلا ىف حالي ريتانّدلاط مءابظ 000

 . "1 ص ساون بأ ناويد (؟ ) . ةيسرافلاب موه :زورو 88 صزتعملا نبا 010



 رينانزلا ى انيلع 2 نيناعشلا نهالج ن7 تب 2 :

 )0( :ء6 7 . ا . -

 "*ريبانزلا طاسوأك رطاسوأب ٠ ا  نلبقأو

 لع نومألملا برشو 0 ءانغلا ءانثأ َْق فئاصولا ةضئنرو ةقدص نبا اهيف هانغو

 ] ؤ , (4) ركسلا هاشغت ىتح هبرش نم'رثكأو هئانغو نهصقر

 . ُثمبعلاو نوجملا نم ريثك ىلإ عفد ذئنيح رمح ا نامدإ نأ هيف بير ال اممو

 . ةيسوجم ىش تانايد نم سانأو ةدحالمو ةقدانزب ًارخاز عمتجلا ناكو « ةيحابإلاو
 نيررحتم ماثالا باكترا ىف نانعلا مهسفنأل نوقلطي نو ريثك ىضفف ء ةيسوجم ريغو

 كلذل تأيه ىلا لماوعلا مأ نم ناكو . نيدلاو فرعلاو قلخلل نوناق لك نم
 بوعشو سانجأ نم نك دقف « نايقلاو ىراوخلا نم ىرتشتو عابت تناك ىلا علسلا

 نم اًئيش نعنطصي نك الو ةماركلا نم ء ءىشب ردانلا ىف الإ نرعشي نكي ملو « ةفلتخم

 نع نو زتبب نيذلا نونيمملاو نوساخنلا نيبولق ُْف كلذ رعسو ماشتحالاو ظفحتلا

 تاودأ ىلإ نهترثك تلوحت كلذب و . ةارّسلا لاومأ نايتفلاو بابشلاب نهتقالع قيرط
  بولق اهب نبذجي ىلا ليحلا ىف زفتي نذخأو ٠ ثبعو نوجمو ةبيرو ءارغإو ةنتف
 تاطشانو نيعلا فرطب تازماغو مسبتل اب مل تايعادم « ءارعش ريغو ءارعش نم لاجر !|

 ١ نم نرثكتسي نك دقف « دحاو لجرب ىتكت نهنم ةدحاولا نكت ملو « ركسلاب مهعم

 . ظحاحلا كلذ فصوو « ةجوعمو ةميقتسم ًاقرط كلذ ىلإ تاكلاس نالحللا ذاختا

 - دحاول ىكبتف . . ةعبر أ وأ ةئالث اهيقوشعم نم ةنيقلا دنع عمتجا امبر » : لاقف

 ' رخآلاو اهم ًادحاو ىطعتو « كاذب اذه زمغتو « ىرخألاب رخآلل كحضتو نيعب

 | رمل بتك 0 ىذلا نأو رخآلا نود هل اهنأ همهوتو اهتينالع
 ثاقابلاب هما مهنم لحأو لكل ركذت « ةدحاو ةخسن ىلع اًمبتك فارصنالا دنع

 وعدي ملع الو هب لتقب ”هكرسش سيلبإل نكي مل ولف ٠ مهنود هب ةولخلا ىلع اهصرحو

 . شيرلا ناك طيخ وهو رانز عمج : ريئانزلا )١(
 . .لحنلاوهو روبنز عمج : ريبانزلا 20 . مل ًازيبمت مهطاسوأ ىلع نيملسملا ريغ هدشي

 . ١78/19 (ىماسلا ةعبط ) فاغأ ( 4 ) فوفم ريطوهو روز رز عمج :ريزارزلا (؟)
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 ,ّ وب ىفغمبو .؟' ١«هافكل نايقلا الإ اهب قويت ةنتف الو هيلإ

 7 فيك ١ : لوقيف« هرازوأو مثإلا ىلع اهكلاهتو ةنيقلا رجف ىلإ ترج

 0 نسلألا ملعتتو ءاوهألا بسك امنإو ةفيفعنوكت نأ اهنكميوأ ةنتفلا نم
 ن“ هللاركذ نع دصي ايف اهتافو ناوأ ىلإ اهدلوم "ندل نم أشنت امنإ ىهو ءأشنملاب

 مجرد ال" ديج ةملك هئم عمسيال نمو نادجملاو ءاعلملا نييو ... ثيدحلا وهل

 توص فاللآ ةعبرأ نهنم ةقذاحلا ىورستو «ةءورم ةنايص الو نيد الو ةقث ىلإ هنم

 لخدي ام ددعو «تايبأ ةعبرأ ىلإ نيتيبلا نيب امف توصلا نوكي ءادعاصف ( ةينغأ )

 كذ اهيف سيل « تيب فالآ ةرشع ضعبب هضعب برض اذإ رعشلا نم كلذ ىف
 اهلك تينب امنإو « باوث ىف بيغرت الو باقع نم بيهرت الو ةلفغ نع الإ هللا
 ةساردلا نم ”كفنت ال مث « ةمغلاو قوشلاو ةوبصلاو قشعلاو ةدايقلا . . ركذ ىلع
 مهداشنإو شيمجت هلك ميهحرسط نيذلا نيحراطملا نم اهذخأت اهيلع ةّبكنم اهتعنصل

 6 ةدوارم

 رصعلا اذه ى ىراوخلاو نايقلا هعيشي ناك ىذلا ىلحلا داسفلا اذه عفد دقو

 دقف « انعيمج لجرلاو ةأرملا ةمارك هيف ناصت ال ىذلا فوشكملا لزغلا راشتنا ىلإ
 نيذلا مه برعلا دعي ملف ةايحا تروطتو« الاذتبا لذتبت ةرحلا ريغ ةأرلا تناك

 « ناهتمالاو راغصلا نع ةأرملاب مهعافتراو مهتءورم هيف نيروصم رعشلاب نودبتسي
 اوفرعي ملف « مهنم ذئنيح ءارعشلا ريكأ ناك ذإ « هب نودبتسي سرفلا ءارعش ىضم لب
 اهنوعفدي اوناك مهلعل لب « رجافلا رجفلا نع عافترالاو ةنايصلا نم اهقح ةأرملل
 دنع اناقلي ام وحن ىلع « ةرهاع ةحب رص راعشأ نم نومظني اوناك امب « اًمعفد هيلإ
 لاحتسا دقو « ةرصبلا قف هيرصاعمو درب نب راشبو ةفوكلا ىف هتقفرو سايإ نب عيطم
 قلحلاو فرشلا نيبج هل ىدني ءادن « ةيدسحلا ةزيرغلل خراص ءادن ىلإ راشب رعش

 نأ هب نوخرصي رانيد نب كلامو :ءاطع نب لصاو لاثمأ نم هتدلب ظاعو لعج امم

 هد دهف « ىدهملا ١" عمم لصو ىتح مهئارظنو مه مهحايص ىلاعتو ءهيغنع فكي

 ] هتئيشم ىلع لزني نأ رطضاو 3 وعر لو رجدزي مل وه نإ هباقع هب لزني نأ هرذنأو

 . هزملا اذه فراشب ةمجرت نم ةقرفتم .71 ص لكنف رشن ظحاجلا لئاسر ثالث 010(

 عضاوم قو »/١87 قاغألا رظنا (؟)



 فرإ

 نافوط مع دقف .ًارخأتم ءاج ىدهملا لخدت نأ ىلع هراعشأ ىف اليوط كلذ ىكبو ظ

 » ا ا ىلأ دنع دادغب ف اضيأ نلبا لا يل

 هليج ىلع ًاذوذش فيفعلا رهاطلا هلزغب فنحألا نب سابعلا روهظ دع ثيحب

 ظ . هعمتجمو

 رجفلا ىلع ًاكلاهتو ًانوجم اهلك تناك دادغب ىف ةايحلا نأ كلذ ىنعم سيلو
 ىرست قح نم لجرلل هاطعأ امو مالسإلا هحابأ ىذلا تاجوزلا ددعت نإف « ريعلاو

 نمو « داسفلا ةره ىف اهعيمج دادغب طوقس نود لوحي ناك كلذ لك « ىراوحلا

 لهأ نأ نظن نأو ذئئيح ثبعلاو نول ةجوم روصت ىف غلابن ال نأ ىغبني كلذ لجأ
 ديلاقتلاو قلحلا ايطو< ىلا ةرهاطلا ةميقتسملا ةايحلا نع اولخت دق اًعيمج دادغب

 نايتفلا نم اهيلع نودي نمو نينيقملاو نيساخنلا توبب ثيحخردكلا وه امنإ « نيدلاو

 . ءايحالو ءافختسا ريغ ىف نودغلاو بارشلل ءارعشلاو

 « دارملا ناملغلاب قلعتلا ةفآ ىه ةيرزم ةف 1 ءاعلخلاو ناحملا ءالؤد عاشأ دقو

 ى.!< رصت كلذب حرصي وهو « بابحلا نب ةبلاو مهيف لزغلاب رهتشا نم لوأ ناكو

 « ساون ىنأ داسفإ رزو لمحتي ىذلا وه هنإ لاقيو « 2'”ءايحتسا الو ةبراوم ريغ
 تيقملا لزغلا اذه نم هيف عاش امو هلك رصعلا رزو لمحتي ىذلا انيأر ىف وه لب
 ةريك هعويش بابسأ نم ناك امبرو . اًدقنخ لاجرلاو بابشلا ةمارك قنخي ىذلا

 هنع طقست نم مهنم ناكوءقارعلا ندمنم اهريغو دادغب ىف نايصحلا ناملغلا

 ًاتفل ناملغلا سبل سبلي نمىراوخلا نم ناكو . ءاسنلا سبل سيليل ىتح هتلوجر

 نايصخلا مادق ةفالحلا هيلإ تضفأ نيح نيمألا نأ ىَوْرْنيو « لاجرلاو بابشلا
 ثعبت نأ ةلاقلا كلتل ًاءردآ ةدنز همأ تارو « هيف وسلا ةلاق تعاشف « مهرث أو

 نايصخلا نع فرصني ىح « لاجرلا سبل نهتسبلأ «٠ ىراوخلا نم تارشعب هيلإ

 اذه ىف هوراج نأ نوريثك ثبلي منو « سانلل نهزربأو « هيدي نيب نفلتخي نكف

 2 "9تايقاسلا ىف ةعدبلا هذه تّمعو « تايمالغلاب نيّمسي نكو « (؟' عينصلا

 ضعب نع ثدحتي ام ًاريثك ساون ابأ نأ ىف رسلا وه كلذ لعلو ع تاناحلاب

 )١( ويلا نايبلا »/  7٠٠١ىدومسملا 0 هتمجرت رظناو 544/4 .
 ىماسلا عيط ) ىفاغألا ىف ( ١47/15 . ./ه ىناغأ (؟) 5.
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 نوهبشتي اوناكو « فوفدلا ىلع نييراضلاو نينغملا نيب نيثنخما ة رك ذئنيح ةئيطاو
 نهرفاظأ غبصو نهروعش رفضو نهبايثو نهتاداع ف ءاسنلاب بالحناء)١(

 ةقدنزلاو ةيبوعشلا ٠
 « بوعشلل ةيسنحلا قراوفلاو لئابقلل ةيبصعلا قراوفلا مدهب ةوق ىف مالسإلا ىدان

 ىبرع الو ىناطحق الو ىناندع الف « ةيمالسإلا ةمألا دارفأ نيب ماثولا دوسي ىبح

 اهيف لضافت الو قوقحلا عيمج ىف اهدارفأ ىواستي ةدحاو ةمأ ىه امنإ « ىمجعأ الو

 نم ,مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي ) : هنأش لج لوقي « حلاصلا لمعلاو ىوقتلاب الإ
 ملع هللا نإ مكاقنأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو اب وعش مكانلعجو ىنأو ركذ
 سانلا اهيأ » : عادولا ةجح ةبطخ ىف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقيو ( ريبخ

 هللا دنع ركمركأ ؛ بارت نم مدآو مدال كلك ظ دحاو مكابأ نإو دحاو مكبر نإ

 0 «ىوقتلاب الإ لضف ىمجع ىلع ىبرعل سيلو « ماقتأ

 رصع ىلإ لصن ال انأ ريغ ظ هتمأل مالسإلا هدارأ ىلعأ ' لثم بير الب اذهو

 ةيلبقلا تايبصعلا ىرن ىتح نيفص برَدح نم هدهعل بشن امو بلاط ىلأ نب ىلع
 تمرطضا دقل لب « ةميدقلا مهتايح اوسني ل مهنأكو ؛ لئابقلا نيب ”ةعاذنج دوعت

 نع نوفرحني نويومألا ىضم دقو . ةيمأ ىب رصع لاوط هت :رئاث ادهت مل ًافارطضا

 نووسي ال مهو ٠ بئارضلا ةريكب مهنوقهري مهف ٠ : ىلاوملا ةلماعم ىف نيدلا ةاداج

 ظ ةدم نكلب  ويرعلا دياب رق قم ناك“ ام الإ رقما قدير نور رعب
 . ةرمث يأ بناحلا اذه ىف .هلمع تؤنب ملف « ةريصق تناك همكح

 ةرابعب وأ ؛ برعلا ىلع مهناغطضا ى بيس ىلاوملل ةئيسلا ةلماعملا هذه تناكؤ

 قيرف ذخأو « اهيلع ةروثلا ىف ةعيشلاو جراوحلا اوكراشف « ةيومألا ةلودلا ىلع قدأ '
 اهكولمو ةيسرافلا هتمأ ةراضحب برعلا رخافي ىلاسنلا راسي نب ("'ليعامسإ مهلثمب مهنم

 )١( ىفاغأ (5) ظ . 7/6 فاغأ 4/ 4٠١اهدعب امو .
 ظ . 7/5 نييبتلاو نايبلا (؟)
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 ةظيفحلا تألمو « ةلودلا ىلع ىلاوملا دقح مظعو . ضرألا ىلع اوبلغ نيذلا نييناساسلا
 نييسايعلا ةيعاد ملسم ىنأ لوح ةرثك تاعامج مهتم تّفتلاو ؛ مهرودص ةدجوملاو

 نييومألا نم نييسابعلل هب اولادأ مخض شيج قى اوفحز نأ اوثبل امم « ناسارخب

 ثيحب « ايلعلا ةيسايعلا ةلودلا بصانم ىلإ اهئانثأ َْق اوذفن ةلادإ برعلا نم سرفلاو

 ةكماربلا مكحلا ةسزأ ىلع ىلوتسا نيح ةصاخو « ةالولا رثكأو داوقلا ربكأ مهنم ناك

 . نومأملا دهع ىف لهس ونبو ديشرلا دهع ىف

 ةعيفر ةناكم نم سرفلل ا امو م ديلاقم ىف ريطحلا لوحتلا اذه ناكو

  ةيمجعألا بوعشلا ىلإ ةبسن ةيبوعشلا ةعزن زوربق يبس ديدحلا ىبابعلا عمتجا َْق

  ىبسرافلا بعشلا أاهتمدعم قو بوعشلا كلت ةرخافم ىلع موقت تناك ة ةعزد ىهو

 . ةظيلغ ةنشخ ةايحو ةوادب نم هيف برعلا ناك امو مهتراضح نم دمتست ةرخامم برعلل

  هسح بوعشلا نم مهريغو برعلا نيب ةيوستلا دح دنع اوفقو نولدتعم مسونم ناكو

 سدا اوف 000 دعما لضفي ىلرع الف مالسإلا ملاعت

 ءاوس اعيمج - سانلاف ؛ اهبحاص نأش نم ىلعتت اهسفن ىف ةزيم ةمجعلا الو ةبورعلا

 . بارعلا ىلإ نودوعيو بارت نم اوقلحخ دقو

 نم مهريغو برعلا نيب ةيوستلا اوزواجت نوفرطتم نيلدتعملا ءالؤه بناجب ناكو

 قدصتشن يذلا مم ءالؤهو « بتارموأ ةبثرم اهنود مهب لوزتلاو مهيلع ءارز إلا ىلإ بوعشلا

 مهردق اوصقنت اوصسقنتو برعلا ىلع ةيبنجألا بوعشلا اومدق 'ذإ ؛ نييبوعشلا ةملك مهيلع

 نأ نوديري نيذلا ةسايسلا لاجر مهنف ةفلتخم فئاوط اوناكو ؛ مهنأش أو رغصو

 رعاشم نو رعشتسي اوناك نويموق مهنمو ٠ ناطلسلاو مكحلاب برعلا نود اورثأتسي

 مدتحت تلاز ام رعاشم ىهو مود اويضارقف مهرايد اوحاتجا نيذلا برعلا دض مهتيبوف

 مهتبجعأ ءاعلخ ناجم مهنمو « دعب ايف مهتلودو مهتغل اويحأ ىتح سرفلا سوفن ىف
 لك نم شاور ةامحلاب عاتمتساو نوجمو رمخ نم اهب نرتقا امو. ةيبنجألا عم

 فينحلا نيدلا نوضغبي اوناك نيذلا ةقدانزلا ةدحالملا برعلا نم اًظيغو اًمفنع ءالؤه
 باترا .نم ةماع نإ » : ظحاحلا لوقي مهيفو  ةبورعو برع نم هب لصتا ام لكو

 ىلإ ىدؤملا لادا لوطو هيف ىداملاو ةيبوعشلا ىأر كلذ ”لوأ ناك امنإ مالسإلاب
 كلت ضغبأ ةغللا كلت ضغبأ نإو « هلهأ ضغبأ اًئيش ضغبأ اذإف « لالضلا



 ْ ظ 0*7
 تاالاحلا لات الف « ةريز حلا كلت ضغبأ نم بحأ ةريزحلا كلت ضغبأ اذإو 6 ةريزحلا

 ىهو ؛ هب تءاج ىلا ىه برعلا تناك ذإ « « مالسإلا نم خلسني ىبح هب لقتنت

 ] ا ( ةودقلاو فلسلا

 مانغأ 05 "7!ودب اوناك مهنأ برعلا ىلإ اهرههجو ىلا مهنعاطم مهأ تناكو

 اعدق مه نيأف ظ مولعلاب ةفرعم الو ةيندم الو ةراضح الو كلم مل نكي ملو « لبإو

 مه نيأو ؟ ةيمورلاو ةيسرافلا ةراضحلا نم مه نيأو ؟ ةرصايقلاو ةرساكألا كلم نم

 مهتباطخ ىلع نوري اوضم دقو ؟ نامورلاو نانويلاو نادلكلاو سيرفلاو دنملا - 4

 اورزأ اك ىسقلا فارطأ ىلع مهئاكتاو اهب مهتراشإو ىصعلا ىلع اهيف مهدائع
 مهيلع اهنوصحيو مهبلاثم نوعبتتي اوذخأو . ةنشحلا مهتمعطأو ةجذاسلا مهتحلسأ 6

 مهيديأ تحت اوعضو دق ةفينعلا ةيلبقلا مهيجاهأ ببسي برعلا ناكو « اهنوصقتسيو .
 ٠ ىف اهوغاص ةقلاتدلخم ةدام اهيلإ اوفاضأو مهمذ ىف اهولغتساف « اهنم ةريفو ةدام

 نأ مهيلع مهتدجوم ةدشو مهتين ءوس نم غلبو . مهيلإ اهوفاضأو راعشأو صصق
 نم مهدنع ام نيب اوسياقو « مركلا ةميشك ةعيفرلا مهميش ضعب حيبقت اولواح
 ا اومجزو . 0 نيبو ةسايسلا ىف قمعتلاو فراعملا
 عضولاو "70 مكب ىنم قو أ مهبانأل » : : هلوق لثمب برعلا ىلع مهلضف لوسرلا نأ

 3 لوسرلا موق ًاشيرق اولتسي نأ اولواحو . اليلد جاتحي ال ثيدحلا اذه ىف

 ء شيرق قتلا هلهأ نع لوسرلا لأس ”الئاس نأ اومعزف مهرامغ ى' مهولخديو
 0 . 47 وك طبن نم موق نحن : لاقف

 رهاط لآو ليسو ةكماربلا لاثمأ نم نيزرابلاسرفلا لاجر نأ قمل قفا
 فلتخا دقو « سرفلا نم ملوح نميف ةيبوعشلا هذه ران نوك ذي اوناك نيسحلا نبا

 ىرابخإلا ىوغللا ةديبع انأ مهنم ركذن « رعاشو بيدأو ماع نيب اهنع نوقطانلا

 لإ نان ليس رب هيد داو « سراف دوهي نم هلصأو ٠ روهشملا

 دقعلاو .( رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل عيط) . 7٠١/0 ناويحلا )١(
 . اهدعب أمو + :0/7 ديرفلا نييبتلاو نايبلا نعاطملا هذه ى رظنا (؟)

 .1١1ا 21١١1١/7 لوصولا ريسيت رظنا (*) ىف ةييتق نبال برعلا باتك و ١١4 - هر/#

 .توقايل نادلبلا مجعم ىف وك ةدامرظناأ .( 4 ) . لع درك دمحم قيقحتب ءاغلبلا لئاسر ةعومجم



 ا/ب/

 . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ١١بابسأ ضعب ىف نعط نأ هتيوط داسف نم غلبو |
 ريرج ضئاقن حرش ىلإ هتعفد ىلا ىه بلاثملا كلتب هتيانع نأ ىف كش نم سيلو
 ةباتكلاب ىلع هسفن تقولا ىف | ناكو « لزج دوقو نم اهنم لمحت امل قدزرفلاو

 ةكمارللا ىلإ اعطقنم ناكو ىسرافلا ىوعشلا نآلع مونمو . !'”سرفلا لئاضف ف

 ًاباتك ةيب رعلا لئابقلا بلاثم ْق ْفَنلأو 3 نومأملاو ديشرلل ةمكحلا تيب ف خسسنو

 نب لهس بيدألا بتاكلا هقامعأ ىف ةعزنلا هذه رعشتسي ناكو . 2'”ناديملا هامس

 ضعب' ىلع فارشإلا نومأملا هيلإ دنس دقو « ةكماربلا عئانص دحأ ىبيرافلا نوره
 كلذ ىف فنصو « ًافرسم ًابصعت برعلا ىلع بصعتي ناكو « ةمكحلا تيب نئازخ

 لخبلاب اهيف داشأ هل ةلاسرب ءالخبلا هباتك ظحاحللا حتتفا دقو « '؟!ةريثك اًمبتك

 باري اسال ضغو

 نم لزج نط اهدمب لظو ةيسلل هذه نارين دقوأ رصعلا ى رعاش مهأو

 ري ل 0 ل

 : 07 لوقي 2 . لالحلا ىذ هللا ىلإ هءالو

 ٍرْحْفاف كلضفب ذحَفِبْيَرُعلا لوم 6 لالجلا ىذ ىلوم تحبصأ

 باب ىف كذب - ظحاحلا رقي اك - 5 0 فارشأ ىلإ ىزتحا

 م مون لع ما ما لا ألق نم يمت أعزب ىض دقق ا

 ْ )١(2: هتديصق قف

 برعلا | عيمج ىبع  ريخُم لوسر 0 له

 )١( ص تسرهفلا ( 4 ) . 74 ص ( ةرهاقلا ةعبط) تسرهفلا ١784 .
 ١مو/م ىناغأ (ه) نييبتلا»و نايبلاو م١ ص تسرهفلا (؟١)

 .ةمجرالاو فيلأتا نم ةعبط ) راشب ناويد 6 . 80١ ص دربملل لماكلاو ب / ١
 . ”الا//١ ( رشنلاو . ١٠١م ص تسرهفلا ()
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 نيب نراقي اهيف ىضم دقو « برعلا ىلع فينعلا هدقح ةوارض روصت ىهو
 هتيبوعش نأ قحلا ىو . مورلاو سرفلا نم ةنيللا هئابآ ةراضحو ةيفاحلا مهتوادب
 ىق بسرت ةوادع فينحلا مهنيدو برعلل اًودعو ًاقيدنز ناك ذإ « ةخراص تناك

 ظ . هداؤفو هريمض

 ىف اًداج نكي ملو « ىمير حلا بوقعي وبأ ةيبوعشلا ءارعش ىف نوكلْسُمي نمي
 نم مهريغ نيبو مهنيب ةيوستلا بلطي ناك امنإ « مهتموصخو برعلا ىلع هبصعت
 مهيف هنم لخدأو ٠ نييبوعشلا ةعامج نع ىحني نأ ىغبني كلذلو « بوعشلا

 تاراضحلاب هباجعإو نوجملا ىلع هفوكعو رمح اب هفغشملإ جرن امنإ هتيبوعشو ساون وبأ
 اهيلإ دجو ام اهيغتبي ناكو «تاذللاب عاتمتسالا نع ةئشان ةيبوعش ىهف « ةيبنجألا

 ىلإ هتوعدب كلذ روصي ىضم دقو « هتايح نم تاياغلا ةياغ اهلعجبو ع اليبس
 فوقولاو لالطألا ءاكب نم اهب لصتي امو ةنشحلا ةيدبتملا ةايحلا نع فارصنالا

 ى ولغلاو رمحلاب ةوشنلا نم اهب لصتي امو ةفرملا ةمعانلا ةايحا ىلإ رايدلا موسرب
 بارسأ طقست تناكو . ةريثك راعشأ كلذ ىف هلو « تاذللا ىف قارغإلاو بارشلا

 رخفي ىدنهلا علصألا ىلأ لوق لثم نم « دنهلاو طبنلا ءارعش ىلإ ةعزنلا هذه نم

 : (١!دنملا دالب تجرخأ امو دنملاب

 لثمألاب كلذ امم ىِبْحَص ىىلذْعَي دقل

 لتقملا ىف دنهلا مُهَسو دنهلا ىبححدم قو

 "”لَفْغدلاو  ليفلا هيفو  ّجاعلاو ّجاسلا هنو

 اظ . ةيبوعشلا هذه نم مغرلا ىلع - ةيبرعلا حورلا نأ فرعن نأ ىغبنيو
 « ةلودلا ىراشتسمو داوقلاو ةالولا نم برعلا ءامعزو ءافلخلا اهدنسي « ةرطيسم ةحماش

 برعلا ءارعش ضعب . در دقو . رعشلا ةاورو ةغللا ءاملعو نوثدحملاو ءاهتقفلا اهدنسي امك

 هي دصست ىف ىرمألا عبصألا ىبأ دنع دجن ام وحن ىلع اهباحصأو ةيبوعشلا ىلع

 نب رهاط هيبأبو سرفلا نم هبسنب هل ةديصق ىف رختفا نيح رهاط نب هللا دبعل

 )١( تاويحلا 1/1/١ . ليفلا دلو : لفغدلاو .
 ء بشحلا نم نيم عوذ : جاسلا (؟)
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 : ('!هتديصقب اضقن اهضقن دقف « نيمألا لتاق نيسحلا

 ليِلضت َتْهَّلُب ام لك  كيقلاو ُلاَقلا كْعَرَي الا

 لمحت امو ةثيبحلا ةعزنلا هذه باحصأ ىلع درلل مهسفنأ ىلاوملا نم رفن درجت

 نايبلا هباتك ى ظحاحلا دنع اناقلي ام وحن ىلع فينحلا مهنيدو برعلل ديك نم

 ىأر ليلق ذنم انب رمو «برعلا باتك و اهامس ىلا هتلاسر ىف ةبيتق نباو نييبتلاو

 . ةقدنزلاو نيدلا ىف داحلالا ىلإ اًعفد اهيف نيلغوملا عفدت تناك اهنأ ىف ظحاحلا

سرفلا هقلطي ناك ىئاريإ حلاصمل بيرعت ىه ام ةيبرع تسيل ةقدنزلا ةملكو
 

 نع فرحني اليوأت تشدارز مهتيعاد باتك ) اتسفألا » نولوؤي نم عينص ىلع

 لخأو . سرفلا نم اهب اونتنف نمو ىنام ةوعد هب اوتعن كلذ لجأ نمو ؛ هصوصن رهاظ

 لحن نم ةلحن رهظتسا نم لك لمشيل ىسابعلا رصعلا ىف عستي ةملكلا لولدم
 ةرهاجم لكو فينحلا نيدلاب داحلإ لك تلمشف كلذ نم رثكأ كعمتاز + ولا

 ) . مثإلاو قسفلاب

 تشدارز نيد ىلع 0 اوناك مالسإلا لبق سرفلا روهمج نأ فو رعمو

 نم مه هعضو امو داليملا لبق 5 درقلا فصتنم ىلاوح هرايد ىف رهظ ىذلا

 هلإ ( دزم ارودأ » امه نيهلإ ملاعلل نأ معز هيفو « اتسفألا » هياتك اهنمض أ"! ىلاعت

 ةايحلا ءارو نأو « رش لك قلاخ ةملظلا هلإ (« نمرهأ » و ريخ لك قلاخخ روثلا

 « ميحجلا امإو ميعنلا امإف هلامعأ ىلع صخشلا باسح اهيف نوكي ىرخأ ةايح ايندلا

 رهظو . ناكم لك ىف دباعملا اهل نوميقي نييناريإلا لعج امم ةرهاط ةسدقم راثلا نأ

 ةيتشدارزلا نيب هميلاعت ف جزم ىلام ىمسي عاد ىداليملا ثلاغلا نرقلا ىف ىهدنع

 ةحابتساو ةملظلاو رونلا ىلإ ةديقع ىلع لوألا 5 ىبأف 2 (9ةينارصنلاو ةيذوبلاو

 ناويحلا حبذ ميرحتو خسانتلا ةديقع ةيناثلا نم ذحخأو « تاوخألاو تانبلاب جاوزلا

 ةيعدأو تاولص هباحصأ ىلع ضرفو « كسنلاو دهزلا ةثلاثلا نم فحخأو « رويطلاو

 . 1١8 ص ( لوألا ةعبطلا ) نيمأ دمحأل ٠١4/1١ ( بتكلا ر 0

 ص زتمملا نبأو
 تسرهفلا هد وناملاو قام َْق مجأر 0

 خيرات رصت#و ١ 88 ص قاتسرمشلاو 6 ته 5" ص لحتلاوللملا ب تشدارز ملاعق َّق 06 0

 مالسإلا رجفو ١5١ ص ىربعلا نبال لودلا ثارتوا 850 ص (نترويك ةعبط ) ىناتسربشلل
 ه ١١ 8ص ٠ مالسإلارجفو 8 ص ( ةيب رعلا هبال و سياق
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 كدْرمم وه ديدج عاد ناريإ ىف رهظي داليملل سماخلا نرقلا رخاوأ فو . ةريثك
 ةوعد وعدي ىضم دقو « رانلا سيدقتو ةملظلاو رونلا ىطإب نمد ""١انيونت ناكو
 حابأو ءاسنلا ”لحأو « اهيف ناعمإلاو تاوهشلاو تاذللا ىلع فوكعلا ىلإ ةخراص
 . نو ريثك عابتأ  ىنال ناك اه هل ناكو « سانلل ةكرش امهلعجو لاومألا

 تلظ كلذبو « ةيوامسلا بتكلا لهأ ةلماعم سوجملا نوملسملاومالسإلا لماع دقو
 ذابنس تاروث نم ناك ام انب ًرمو « ىبسابعلا رصعلا ىتح ةيوق ةايح ةيح ةيسوجما
 للملا هذه ىحوتست تناك تاروث ىهو « ناتسربطو ناجيب رذأو ناسارخ ىف ةيمرحلاو
 اًدس قارعلاو دادغب ةلزان نم نيريثك سوفن ىف ىرست تناكو « ةقباسلا ةيسوجا
 ضعب نمو دهزلا نم هب ذخأت تناك ال اًنعيمج اهرطخأ ةيوناملا تناكو « ًارهجو
 .ىفو كولسلا ىف ةيوامسلا تانايدلا تاوعد نم برتقت اهلعج امم « ةيحيسملا ميلاعتلا
 اهتيونث ىف ًاديدش اًقارتفا كلذ دعب اهنع تقرتفا نإو « نسحلا قلحلاب قلختلا
 . دنملا بهاذم ضعب نم هتبلج امو تاوخألاو تانبلاب جاوزلا اهليلحتو

 اهيف ىأرو قارعلا راصمأ ىف ةقراملا ةيسوجملا للملا هذه راشتنال ىدهملا هبنتو
  قباسلا لصفلا ىف انفلسأ امك  رمأف « مالسإلاو ةلودلا ىلع رطخ ىأ ًارطخ
 اهيف ةداوه ال ًابرح محل بصنو نيملسملا نم اهقنتعينم بقعتل صاخ ناويد ذاختاب
 ةمئاق تلظ ىلا برحلا كلتل آدوقو مادُنق هتقدنز هيلع تبثت نم لكف « نبل الو
 اهرشن ىف اًعساو اطاشن اوطشن دق اوناك سرفلا نأ رهظيو . ديشرلا هنبا دهع ىلإ
 ةيسرافلا لحنلا بتك نومجرتي مهسفنأ ةقدانزلا نم ريثك مهعم طشنو سانلا نيب
 ةيبرعلا ىلإ اولقن ىراصنلا ضعبو مهف اًضيأو ءاهميلاعت ىو اهل ةوعدلا. ف نوفنصيو
 لوقي « !؟'ناصيتد نبا» ''!نويقرسم لثم مهتدحلمو ىراصنلا ةقرام ضعب بتك
 همايأ ىف مهروهظل نيدلا ىف نينهادملاو نيدحلملا لتق ىف ىدهملا نعمأ » : ىدوعسملا
 نويقرسمو ناصيد نياو ىلام بتك نم رشتنا امل هتفالخ ىف مهتاداقتعاب مهنالعإو
 سل
 'ةسيئكلا هتدرط دقو «ناصيدنبالمهلملا هيف ناك تسرهفلا ةيكدزملاو كدزم ىف رظنا(١)
 ظ . م 144 ةنس مالسإلا رجفو ١57 ص قاتسرهشلاو 474 ص
 قئتعيناكو ١64 ةئس دلو اهرلا لهأ نم (7) 1١. ص

 ةلقتسم ةديقع ًانوكم اهميلاعت ىلع ذشو ةيحيسملا 00 ةيحيسملا قنتعي ناكوىرغصلا ايسآ لهأ نم (؟) -
 . ةسينكلا هتدرطف القتسم ًابهذم هسفنل نوكو اهملاعت نع فرحناو
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 نفّدص امو ةيبرعلا ىلإ ةيولهفلاو ةيسرافلا نم همجرتو هريغو عفقملا نب هللا دبع هلقن امم
 دييأت نم سايإ نب عيطمو دايز نب ىبحبو درجع دامحو ءاجومعلا ىبأ نبا كلذ نم
 مهؤارآ ترهظو ةقدانزلا كلذب تريكف « ةينويقرملاو ةيناصيدلاو 2'١ةينانملا بهاذملا

 راص ام مهومجنمو هؤابطأو ىراصنلاوملكتمالول » : ظحاحلا لوقيو "7 «سانلا ىف
 . . ةينويقرملاو اف دلاو ةيناسنملا بتك نم ء ءىبش انئادحأو انناجمو انئافرظو انئايبغأ ىلإ

 نع ةنخلس لكف اهتثرو ىديأ ُْق ةأدحمو اهلهأ دنع ةروتسم بتكلا كلت تناكلو

 . "'ءافوأ ناك مهل نفف انئايبغأو انثادحأ ى اهانيأر

 مل اوبصن دقف « اهدحو فيسلا برح ةقدانزال هؤافلخو ىدهملا بصني ملو

 نوضقفنيو مهنومحفيو مهنول داجي اوضم نيذلا نيملكتملا ناسل : ناسللا برح اضيأ

 «لاوطلا بتكلاو لئاسرلا كلذ ىف اوفنصو « عطاسلا ليلدلاو عطاقلا ناهربلاب مهتاهبش
 نم هريغو ماظنلا در دروسيل ًاريثك فقوتي هدجي ظحاجلل ناويحلا باتك أرقي نمو
 « ةعدار ةيمصم ةلدأ مهيلإ نوددسي اوناك فيكو ةقدانزلا ءالؤه ىلع نيملكتملا

 مهرش نوعفديو مهنو رظاني اوشاع نيذلا مهف ' , ىلعملا ح دنقلا كلذ ى ةلزتعملل ناكو

 رس يبني سري ل

 ميلسلا ىطنملا لقعلل ةضقانمو داسف

 ىذلا عفقم ا نبا مهمدقتي « رصعلا اذهل ةقدانزلا سوعر نم نو ريثك لتق دقو

 نبا هلصأوالإ طق ةقدنز باتك تدجو ام :٠ ىدهملا لوقي هيفو« روصنملا دهعل لتنق
 - تاياورلا ضعب ق - مهنم « ىدهملا دهعل نوريثك مهنم لتسقو . «(*) عفقملا
 ىلع بلصو لتقف رظانيو اهيف رضاح و « ةيوناملاقنتعي ,ناكو«*) سودقلا دبع نب حلاص

 رانلاب هتداشإ نلعي ناكو راشب مهنمو « ةظعو سانلل الاكن ؟''دادغبب رسمحلا

 غلبو « ناسنإلا ىلع سيلبإ لضفي امك نيطلا ىلع اهلضفيو سوجملا هموق ةدوبعم
 تناكو . '"هلتقم دهشيل ةرصبلا ىلإ هسفنب جرخخ نأ هلتقل ىدهملا سمحت نم

 )١( .ديشلا دهعو لتق هنأبزتعملا نبا مزجي (ه) . ىوناموأ ىانم امإ فام ىلإ ةبسنلا 0
 )0 ( ظ . 715/4 ىدوعسملا )١( ىضترملا ىلامأ ١/ 4؟١وانظر ى هتمجرت

  6لو ؟/ دادغب خيرات ص ظحاجلل لئاسر ثالث

 .144 / ( بتكلا راد ةعبط ) فاغأ 000( :11/٠ ( لالا عطر ىلا لامأ )0



 م

 شاعو تبن اهيفف « ةدحالملاو ةقدانزلل دئنيح رثكَو ربكأ - رهظي امف - ةرصبلا
 لتقي ىدهملل اهيلاو ىمابعلا نايلس نب دمحم ىرنو « سودقلا ديع نب حلاصو راشب
 درجع ""!دامحو ءاجوعلا ىلأ نب ١١" ميركلا دبع امه نيريبك نيقيدنز اهتدحالم نم

 ىلإ هتوعدل ةليسو ىنام ةريس نم لختيو خسانتلا نمؤي ايونام ميركلا دبع ناكو
 دقل ىومتلتق نبل » : لاق لتقلل مدنق الو (مهدئاتتع ىف سانلا كيكشتو ةقدنزلا

 . كلذ ف . (؟! «ةعونصم ةبوذكم ثثيدح فالآ ةعبرأ 0 ق تعضو

 . ميركلا هبده هبوشت ةلواحمو مالسإلا ىلع ةقدانزلا ءالؤه ”س ”دنم ابناج روصيام

 ا هقالتخخاو هبذك اونيبو هوعضو ام اوطقسأف ىوبنلا ثيدحلا ةاور مل هبنت دقو
 ءاوغتسا ةقدنزلاو داحلإلا دييأت ىف بتكلا نوفلؤي نمم ناك درجع دامح نأ ًافنآ

 قراحلا دايز نب ىحن هاجتالا اذه ى ىدوعسملا هعم كلس دقو امل ًاداسفإو ةماعلل

 تبثت ملامبرو ) را و بف حلا ) سايإ نب عيطمو

 . اعطاق اتوب امهيلع

 لتقو ١1١54 ةنسل ةفالحلا ىلو نيح ةقدانزلا بلط ىف هيبأ لثم ىداحلا دتشاو
 نم لضفلا نب بوقعيو ىلع نب دواد همع ءانبأ دحأ مهنيب نم 2”!ةعامج مهنم

 راسف ١77٠١ ةنسل ديشرلا نوره هفلخ ام ناعرسو . بلطملا ديع نب ثراحلا ةلالس

 ناكو ةورف ىبأ نب سنويو« ضيفلا نب "'ديزي مهبقعت نمي « ةريسلا سفن مهيف
 كلم ىلإ هب راصو  همعزب  مالسإلا بويعو برعلا بلاثم ىف اًباتك فلأ دق
 ظ امل رعاشلا ليلحلا نب ىلع اًضيأ ديشرلا بلطو . "*ًاريثك الام هيلع قدغأف مورلا
 . (4)هقلطأف اهنعارت هنأ ريغ ( هتقدنز نم عاذ

 هسل اج مهرضحأو هيلإ مهلمحب رمأ ةقدانز وأ قيدنزب عم اذإ نومأملا ناكو

 مالسإلا ىلإ مهنودريو مهنوعنقي مهلعل  ةرظانملا ىلإ اًعيمج مهعفدو نوملكتملا ثيح
 مهتياوغ نع اوفكي مل اذإف « «؟”انايحأ هسفن وه مهرظاني ناكو « ةميقتسملا هتجحمو

 )١( ىربط (؟) امو ه4/١ رجح نبال نازيملا ناسل ١/::81 . 2

 ناويحلاو ١9/1١ ىضفترملا ىلامأ رظنا (7) . اهدعب
 . 45 4/5 ىريطلا ؛6/ 4 . 6٠/5 نازيملا ناسل (؟)
 261/14 ( بتكلا راد عبط ) فاغأ (4) منغ ىط ىاذقبلا قرفلا نيب قرفلا 00
 . ١45/1١ ىضترملا ىلامأو . ١78/1١ ىضترملا ىلامأ ( 4 )
 . 447/4 ناويحلا (9) . اهدعب امو 408/5 ىربط (0)
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 « ةيوناملا ىلع نوعمتجي ةرصبلا ىف لاجر ةرشع ربخ هغلب هنإ لاقيو « مهلتقب رمأ

 « مهالض نع مه دري نأ لواحو « مهنحتما هيلع اولخ'دأأ املف « هيلإ مهلمحب رمأف
 لصفلا ى انب رمو . '''اعيمج مهلتقب رمأف ةدسافلا مهتديقع ىلع اوتبث مهنأ ريغ

 هلعج ام « ىكربلا مصتعملا دئاق نيشفآلا ىلع ةقدنزلا توبث نم ناك ام فلاسلا

 . هتوم دعب بلصو تام ىتح نجسلا بهايغ ىف هب جزي
 . دعب الإ ةقدنزلا ىلع نولتقي اونوكي مل سابعلا ىبب ءافلخ نأ هيف بير ال امي

 نم نولتقي اوناك امنإ مهنأ رهظيو « كش هيلإ قري ال اًتوبث اهبحاص ىلع اهتوبث
 « ةقباسلا رامخألا كلذب دهشت امك ةيوناملا ةعزنلا باحصأ ةصاخو ةيسوجم ةعزن عزني

 ىدهملا ةيصو اًنيوق ًاديكأت اذه دكؤيو «ةيوناملا ةفص مهيلإ فاضت نيلوتقملا ةركف

 نوقنتعي نم دارأ امنإ هنأ ىلع لدي اًمفصو هل مهفصو دقف « ةقدانزلا عبتتي ىداحلا هنبال

 ناعمالاو ةفرسملا ةحابإلا ىلع نولتقي انوكي مل مهنأ كلذ ىععمو . 2"”ةيوناملا ميلاعت

 ىف اوددشي نأ مهب وع ناكو « امراص ًابامع امهيلع نوبقاعي اوناك الو نوح ا ق

 01 رو ل بلا ابل راما والا ارنا حملا

 . ىلكحا للحتلاو داسفلا

 دهزلا

 ناك ىسابعلا عمتجملا نأ نوجا ةقدنزلا نع ثيدح نم انمدق ام ىعم سيل

 ةقبط ى اعاش امنإ ةقدنزلاو داحلالاف ء تاوهشلاو داحلإلل هسفن ملسأ ةدلحنم اًمعمتجم

 6 ةدحا ريكأ نوحملا ة هجوم تناكو َ سىوفلا نم اهروهمج ناك سانلا نم ةدودحم

 ءارعشلا نم ملوح نمو نيفرمملاب ةصاخ تناك لب « عمتجملا ى ةماع نكت مل اهنكلو

 ثيح نم امأ « اًنوجم الو ةقدنز فرعت نكت مل اهنإف بعشلا ةماع امأ . نينغملاو ٠

 مالسإلا ةنسح ةملسم تناك لب « هيحاصو مداطولا ينط اهنإف ةقدنزلا

 الو ةفريم نكت مل اهنإف نوجا ثيح نم امأو « هننسس ىلع ىرجستو هئارضأب ىدتهت

 )١( اهدعب امو 0/5 ىريط ( ؟) .977/ ىدوعسملا .
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 سؤبلا ىف شيعي اهنم ريثك ناك لب « فافكلا ىلع شيعت تناك لب « ةيرث
 بابسأ نم ةفرعملا ةقبطلا هب ىظحت ام ىلع تارسح عطقتت هبولقو قيضلاو كنضلاو
 ءاوهألا حومج نم ملوح هنوري ام لك ىلع ًاديدش اًطخس نيطخاس اوناكو . ميعنلا
 ترصوح نيح نومأملاو نيمألا نيب ةنتفلا مايأ ىف 8 طخس وهو « نوجا ىف ناعمإلاو
 0ك ١ ىتس ىف ةيقب كلذ نم تلظو « راّهتعلاو ناجملا رش * لاطتتساو دادغب
 .."7مهيديأ ىلع ذخألاو مهيلع ريكدلل عوطتت ةريبك تاعامج اذِإف

 ىياوحلااب تظتكا 0 :ئينيقملاو ةساخنلا رودو خرسكلا تاناح تناك اذإو
 لهأو كاستلاو دابعلاب ةرماع تناك دادغي دجاسم نإف « نينغملاو نايقلاو ءامالاو

 امو رخآلا مويلاو هللاب ردكذي ظعاول ةقلح اهنمنكر لك ىف ناكو« حالصلاو ىوقتلا
 ظاّعولا نم ناكو . ميححلاو ٠ باذعلا نم نيصاعلاو مهقملا ميعنلا نم نيح اصلا رظنني
 دبع نإ ور نع فورم ره ان وح لع ءانلكلا ظل تالا ريق منح نسم

 ىف كامسلا نباو "”ىدهملل هظعو ىف ليلحلا دبع نب حلاصو ''روصنملل هظعو ىف
 بج ى اهنم تب ىذلاو ليلق اهلك ايندلا » : همالك نمو '؟؛ديشرلا نورحل هظعو
 .  ؟"*« ليلقلا الإ كيلق نم قبي لو « ليلق قابلا نم كل ىذلاو « ليلق ىضاملا

 ميدق ماحتتلا وقر « ةربعلاو ةظعلا صصقلاب محتلي رصعلا اذه ىف ظعولا ناكو
 حوتفلا صاصنق ذنمو نيدشارلا ءافلخلا رصع ىف رابحألا بعكو ىرادلا ميمت ذنم

 ىب رصع ىف ىصصقلا ظعولا اذه رهدزا دقو . برح نب نايفس ىبأ لاثمأ نم
 نأ ىغبنيو . رصعلا اذه ىف هراهدزا لماكتو « هبارضأو ىرصبلا نسحلا دنع ةيمأ
 لوح نوعمتجي سانلا ناك رخآ صصقو ىبيدلا صصقلا نم برضلا اذه نيب زين

 يام رداونلاب مهولسيل قارعلا راصمأ نم اهريغو دادغب تاقرط ىف هباحصأ
 دقو . 257 نيدارسقلا لثمنم رخاسملا باحصأب اونرق كلذ لجأ نمو « ةريصقلا

 ىويندلا عاتملا ضفرو ةدابعلا ىلإ سانلا نوعفدي اوناك نيذلا ظعولا صاصق ع

 . (")ةطرفم ةريك ةرخآلا ميعن ىلإ ةحضاولا ليبسلا كولسو

 ) )1١ىربط ١5/10 ةرهازلا موجنلا 6 . اهدعب امو ١١/١ .
 ا فلا ير رابخالا نويغ َرظنا (؟)

 جاتلا عجار و ؟ 4/8 ناويحلا هباتك ىف قوصلا . ١١ 4/“ ديرفلا
 ْ] . 4٠ ص ديرفلا دّقعلاو 909/٠ رابخألا نويع (*)
 . ١8 نص ىزوحلا نبال صاصقلا (0) .
 »١5147/8. ديرفلا دقعلاوه 5/5 ىريط ( :)
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 بعصلا نمو « كاسنلا نم ريثك نوظعاولا صاصنقلا ءالؤه بناجي ناكو
 ةصلاخ دهز ةايح نويحي ناكو « راصمألا لك ىف نيرشتنم اوناك ذإ مهؤاصقتسا

 نع فارصناو اهتاذلمو ةايحلاب عاتمتسالا نع ضابقناو فشقتو ةدابعو لتبت اهلك
 نايبلا ىو . لوزي ال ىذلا ىدمرسلا ميعتلا نم هللا دنع ال ًاراظتنا اهيف معن : لك

 نايسفس لاثمأ مهريهاشم ا تاروثنم ديرفلا دقعلاو رابخألا نويعو 0-0 ئ

 قوتملا كرابملا نب هللا دبعو 5١ه ةنس قوتملا ىلاطلا دوادو ١5١ ةنس قوتملا ىروثلا
 /١94 ةنس قوتملا نين نب نايمفسو /١10 ةنس قوتملا ضايع نب ليضُفلاو 181 ةنس
 عشك الو : لوقيو ((١ةئيطخ كيلع بتكي دع قزر ىق كركف » : لوقي ناكو

 سيلبإ وهو قلخلا رش ءاعد باجتسا دق هللا نإف هسفن نم ملعي ام ءاعدلا نم مكدحأ

 بحتس ناكو « ( نيرتظنُملا نم كفإف لاق نوعي موي ىلإ ىئريظننأف بر لاق )

 كاسنلا ءالؤه ىروهشم نمو . 0ليمحلا كرتسب ىرتسا مهللا : ءاعدلا ىف لاقي نأ

 وأ طاير لوأ أشنأ ىذلا وهو 1 ةنس يضقوتملا بيز نب دحاولا دبع

 لوقي مهطابر ف مهيفو « ةفوكلا نم برقلاب نادابسع ىف 0 ةعموص لوأ

 ١" ةهاتعلا وبأ ]

 مار و م

 الواو اديدج الضف اهل نإف ًاللجم ًاثيغ نادابع هللا ىَقس

 الوحتم هل اهنع ىرأ نإ امف  اطبارم ًاميقم اهيف مَع تسبثو
 0000© ىء8 72 لى َ

 اللهم الإو ايندلا نع ىلخت  اربكم الإ قلت مل :اهتئج ةئج اذإ

  الزنمو اراد .نادابعب ءركأو الزان هللا ىلع اهيف نم مركأف

 . ىتالسإلا ماعلا ءاحنأ 507 ر رصعلا اذه ىف ماقنت تا دقو

 صخش هنأ ىكمربلا ىبحي نب لضفلا رابخأ ىف « انايحأ اهميقت ىلا ةلودلا تناكو

 : (4)تاطاب رلاو دجاسملا ىبف 6 ةثامو نيعبسو نامت ةنس ق ناسارخ ىلإ

 نيب قثبنت تذخأ هنأ ذئتيح كسنلا ةجوم عافترا ىلع ةلالدلا ربكأ لديو

 .؟ 8١ص( تو ريب عبط )ةيهاتعلا فأن اويد 20 . "“١ةر/ك*# رابخألا نويع 010

 . اهدعب امو ١٠ ص ىرايشهحلا )0 . ١ةمر/ك" ةرهازلا موجنلا (؟)
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 ميهاربإ مهتمدقم ىف « نيريثك خويش ىف ةلثمتم فوصتلا ةعزن تامدقم ءااسسنلا
 ١8٠١ ةنس ةرصبلاب ةافوتملا ةيودعلا ةعبارو ١١ ةنس قوتملا ىخلبلا مهدأ نيا

 فوصتلا ىف ملكت نم لوأ هنإ لاقيو 114 ةنس قوتملا مهدأ نبا ذيملت ىخلبلا قيقشو
 نمو .7١لكوتلا أدبم ةعاشإ ىف ىلوط ادي هل نأو ناسارخ ةروكب لاوحألا مولعو

 روثأم نمو ٠٠١ ةنس قوتملا دادغب خرك لهأ نم ىخركلا فورعم مهيروهشم
 « هعدخ هركام نمو « هعمق هعزان نمو « هعرص هللا رباك نمو : همالك

 كدئبع اًضيأ مهيروهشم نمو . "7 (هعفر هل عضاوت نمو هعنم هيلع لكوت نمو
 ىناسارحلا ىفاحلا ثراحلا نب رشبو 7١ ةنس قوتملا ىاشلا ىنارادلا ناملس وبأو قوكلا

 ىوحلا تيمبو داؤفلا ىصي عوحللا » : لوقي ناكو 777 ةنس قوتملا دادغب ليزن
 اذإو « هللا ليبس ىف همد ىف طحشتملاك هعوج ىف بلقتملاو « قيقدلا ملعلا ثرويو
 ءالؤه نم اناقلتو , 0" ”ملكتف تمصلا رو 35 « تمصاف مالكلا كلبجعأ

 نيتتئاملا سأر ىلع رصمع ةعامج ةفوصتملا

 تذخأ امنإ « رصعلا اذه هاو رق غلابن ال نأ ىغبنيو

 ىف امأ « ؛ ىلاتلا رصعلا ف ثدح دقف ماتلا هنوكت 1 5 روهظاو زورا ل امنت

 طب ري نأ نيقرشتسملا ضعب لواح دقو ٠ « لوألا عل 7 دقف رصعلا اذه

 اوناك نيذلا نييحيسما نابهرلا دهز نيبو كاّسُنلا ءالؤه دهز نيب اق هب

 رثأتلا عنمت ال نحنوء ”) رصمو ماشلاو قارعلا ىف ةصاخو ىمالسإلا ماعلا فق نيرشتتم

 دهزلا نع فلتخي ىمالسإلا دهزلا نأ انسوفن ىف رقتسي نأ ىغبتي نكلو « ماعلا
 ةركف نم هل ىلع موقي مهنابهرو نييحيسملا دنع دهزلا ذإ هرهوج فق ىحيسملا

 نإف « دسحلا بيذعت نم هيلإ ىدؤت : ام الو ةركفلا هذه رقي ال مالسإلاو « ةئيطحلا

 تعد اهيب «ةيوزعلا نع مالسإلا ىهسن كلذ لجأ نمو « ا هيلع ملسملا ندبل

 0. ةيحيسملا اهيلإ

 نيبو ةيمالسإلا فوصتلا ةعزن تامدقم نيب طبري نأ رهيست دلوج لواح دقو

 . ١١١ صيئدنكلل ةاضقلاو ةالولا باتك ( 4 ) خيرات قرظناو 5١/5 ةرهازلا موجنلا ()
 دلوحل 2 مالسإلا ىف ةعيرشلاو ةديقعلا ( ه ) . 14"//؟ هتافو
 ١*١ ص ( ىرصملا بتاكلا راد ةعبط ) رهيست . ا ةرخازلا موجنلا (؟ )

 .ةاهنلعن اعف . ةرهازلا ءوجنلا 0
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 ؛ (''دوجولا ةدحوو ضيفلا بهذم نم اهب لصتي امو ةثيدحلا ةينوطالفألا ميلاعت

 نب ميهاربإ ةريس ىف ىأر ذإ « دنهلا ةيذوبو تامدقملا هذه نيب طبري نأ لواح انك

 « اذوب ةريس ةمات ةاك احم ىكح م هرابخأ نع اوثدحت نم ضعب اهروص ىلا مهدأ

 انيكسم الجر هرصقءذفاون ىدحإ نم ىأرو خلب كولم نم كلم نبا ناك هنإ لاقي ذإ

 قرافو ةيلاب اًرامطأ سبلو دبألا ىلإ ةرامإلا بوث علخ نأ ثبلي ملو « هرمأ ربدتف

 ةريس ىهو . (''هبر ًادباع ًافوطم اًحئاس ءارحصلا ىلإ ىوأو هدالوأ, هجوزو هرصق

 ىسابعلارصعلا ىلع لمحت نأ حصي الف ”ةرخأتملا لايجألا هل اهتعنص مهدأ نبال .

 اذوب نع هيورت امو ةيذوبلا نورثأتي اوناك هتفوصتم نأ ىلع اليلد ذختت نأ الو لوألا

 ا7”نيحئاس نيكسان نع ًاربخ ىوري ظحاحلا رهيست دلوج ىأر دقو . كسانلا
 . ةيوناملا ىكسان نم امهو ء هاوعد ,عدي ىك « ةيذوبلا ىكسان نم امهنإ لاقف

 تامدقم نيب طبرلا اذه نم هآر ام لك ىف غلابي رهيست دلوج نأ قحلاو
 نوكي نأ نكمب . ىرخأ ةيج نم ةينوطالفألاو ةهج نم ةيذوبلاو ىالسإلا فوصتلا

 فوصتلا ناك ذإ رصعلا اذه دعب امف فوصتلا بناوج ضعب ىف كلذ ثدح دق

 ذثنيح وهو « 2*!نوساكين كلذ ظحال ام هتاذ مالسإلا نيعم نم دمتسي لازي ال

 ةعطاقلا كلذ ةيآو « كسسن نم هب طبترا امو ىتالسإلا دهزال ومت نم ربكأ نكي مل

 .  خيراتلا اذه ىح هيلع امهالظ ادمت مل دوجولا ةدحوو ضيفلا ىتيرظن نأ
 ىرجت تناك فوصتلا تامدقم نم هب طبترا امو ىمالسإلا دهزلا اذه نأ ىلع

 وحن ىلع ةيوناملا ميلاعت اوقنتعا نيذلا ةقدانزلا دهز وه دساف دهز نم بارسأ هبناجب

 نع بيغرلاب رخزت ىهو هتيونامل لوتقملا سودقلا دبع نب حلاص راعشأ ىف اناقلي ام.

 . "”دحأل سيل ام كلذ ىف هل نإ زتعملا نبا لوقيل ىتح لئازلا ايندلا عاتم

 انقلخ امنأ ميسحفأ ! ؟ ثبعلا اذهام مهاربإ اي .5١1ص مالسإلا ىف ةعيرشلاو ةديقعلا )١(
 لؤتف « ةتافلا مويل دازلاب كيلعو هللا قتا « اثبع ١. 4ص مالسإلا ىف ةعيرشلاو ةديقعلا (؟)
 ةوفصلا ةفص رظناو . ايندلأ ضفرو هتباد نع رهيستدلود اهاكح ىلا ةريسلا هذه نراق 0

 . 4 ةرهازلا موجنلا ى ىدرب ىرغت نبا هلاق ام
 . اهدعب امو ؛ه5/ 4 ناويحلا (4) : لوقي « ةرخأتملا رداصملا نموهو 5

 هحيراتو ىالسإلا فوصتلا ىف باتك رظنا ( ه ) ناكو « فارشألا نم مهدأ نب ميهاربإ ناك و

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنكب ةعبطم عبط ) نوسلكينل ( باودلا )بئانحلاو مدخلاو لام اريثك ًافيرش هوبأ
 . " ص ( رشنلاو ديصلا هتازب و هبالك ذخأي ميهاربإ اميبف « ةازبلاو
 . و١ ص رتعملا نبا (5) : هيداني توصب وه ذإ هضكري هسرذ لعودو



 م4

 اًيمالسإ ًادهز : دهزلا نم نينول دهش لوألا ىسابعلا رصعلا نأ كلذ ىبعمو
 لصوي نأ نكمب ىذلا وهو « اًقرام اًنيونام ًادهزو ؛ فوصتلاو كسنلل دعأ اًصلاخ
 تضم دقو . ميدق نم  انب رم امك اهب رثأتت ةيوناملا ذإ « ةيذوبلا نيبو هنيب
 مامت نم ناكو ؛ انفلسأ ام وحن ىلع ةفينع ةمواقم هباحصأ مواقتو همواقت ةلودلا
 . ١١" سانلا لاؤس نم كسانلا شيعي نأ فوحنملا قراملا دهزلا اذه ىف كسنلا

 )١( 4ها/4 ناويحلا .



 2 ثلا امصقل

 ةيلّقعلا ةايحلا

 ىاقثلو ىيغلاو ىبنجلا جازتمالا

 طيخلا ىلإ اقرش دنم لا 5 نيصلا دودح نم دتمت ةيسابعلا ةلودلا تناك

 مورلأو رزحلاو كرلا دالب ىلإ ابونج نادوسلاو ىدنحلا طيحلا نمو اًيرغ ىسلطألا
 ءارو امو ناسارخو دنسلا دالب اهيحانج نيب مضت تناك كلذبو « الاهش ةبلاقصلاو

 « ةريثك ناطوأ ىهو . برغملاو رصمو ماشلاو ةيب رعلا ةريزخلاو قارعلاو ناريإو ريهنلا

 مل اهنأ ريغ « ةفاقثلاو ةغللاو سنحلا ىف ةنيابتم ٍبوعش مدقلا ذنم اهيف شيعي ناكو

 ىبرعلا رضنعلاب جزتمت ةفلتحا اهرصانع تذخأ ىّتح ةبورعلا قاطن ىق لخدت دكت

 هذه تضم دقو « ةفلتخمم سانجأ نم فلأتت ةيب رع ةمأ ءازإ انب اذإف « اًنيوق اًجازتما

 . دحاو سنج اهنأك تدغ ىتح ىبرعلا ءاعولا قف رهصنت سانجألا

 ةحوتفملا مثألا ى ةيبرعلا لئابقلا لوزن كلذل تيه ىلا بابسألا مهأ نمو

 تدغ ثيحب « ءامإلا ىرستو ةرهاصملا قيرط نعو ىنكسلا ىف اهبوعشب اهجازتماو

 تايسرافو تايشبحو تايدنس : :سنج لك نم ىباوحلاب رخزت برعلا تويب

 مدلا صلاخ ىبرعلا حبصأ ثيحبو « تايبلقصو تايمورو تايكرتو تايناسارخو

 « ءامإلاو ىراوحخللا نم مهتاهمأ برعلا ءانبأ نم ةريثكلا ةرثكلاف « ًاردان دادغب ىف

 . قباسلا لصفلا ىف كلذ ىلإ انرخأ ام وحن ىلع مهسفنأ ءافلخلا ىف نأشلا كلذكو

 جزم ةيمنجألا رصانعلاو ىب رعلا رصنعلا نيب ىومدلا جرملا اذه ءارو ناكو

 ةطبار هبشت ةطبار لكش ذختا ىذلاو مالسإلا هعرش ىذلا ءالولا قيرط نع ىحور

 الو ايرغ نوكو اًنيطبقوأ اًنمور وأ ًنيدنه وأ اًنيسراف نوكي صخشلاف ؛ مدل

 مهلئابق ىلإ نوبسنيو مهباحصأل ىلاوم نوحبصي مهري رحت درج اوناك قيقرلا ىحو

 « ةعسأو ةوعد ريرحتلا اذه ىلإ مالسإلا اعد دقو « نييلصألا اهئانبأ لثم مهلثم

 خ4
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 0 .نوررحي نيح دق ريثك ناكو « ريغص وأ ريبك بنذ لك نع ةرافك هلعجو
 . ةلودلا ىف ىربكلا بصانملا نولتعيو نو دج

 نوكتت تناك ىذلا ىلاوملا رارحأ ىلإ سايقلاب ةليلق ةلق ناك امك] قيقرلا اذهو

 برعلا نم هلهأب اوجزتماو «مالسإلا ىف مهتريك تلخد دقو « ةحوتفملا بوعشلا مهنم
 نكلو نويومألا مهعم فسعت اًنقحو « ةاواسمو لدع نمسانلل لفك امب اومعنو
 ىف برعلا ىلع اوبلغي ىك سرفلل اودسف دقل لب « هباصن ىلإ رمألا اودر نييسابعلا
 ىراصنلاو ةئباصلاو سوجنا نم :ىلاوملا نم مسي مل نم ىحو . ةلودلا نوئش فيرصت
 ةيرحو ةيعامجا قوقح نم مل مالسإلا هعرش ام لضفب ىبرعلا طيخملا يا
  اهعيراصم ىلع - قيثولا نواعتلا باوبأ نيملسملا نيبو مهنيب تحتف ” كلذبو . ةيئيد
 هارك إ نود نكلو مالسإلا ىف يخضلا مهر وهمج لخد اًنقحو « ةايحلا نوئش عيمج ق
 . فسع وأ فنع وأ

 نيب اًنيوق امجازتما ثدحي نأ  ةحمسلا هميلاعتب  مالسإلا عاطتسا كلذبو
 كالتماب هغلبي ل جازتما وهو « ةيبرعلا ةلودلا اهنم فلأتت تناك ىلا ةفلتحما رصانعلا
 ىلا بوعشلا نم ةريثكلا ةريكلا اذإف « بولقلا كالتماب هغلب امنإ « ةحوتفملا ضرألا
 مهماكحو نيملسملا ءاقلت نورعشي مهنيد ىلع اوقب نم اذإو مست هناطلس اهيلع طسبلا

 . ةميركلا ةوخألا نم برضب
 ميركلا نآرقلا ةغل ملعت ىلإ انعيمج ةحوتفملا بوعشلا نم اوملسأ نم عرسأ دقو

 ملاعلا ءاحنأ لك ىف دوست ةيبرعلا تذخأ ىبح نرق وحن ضمب ملف « ىوبنلا ثيدحلاو
 . ميدقلا هنيد ىلع ىب نمم مهريغ نيب اًضيأ لب ؛ « مهدحو نيملسملا نيب ال ىتالسإلا
 قارعلا تائيب :ىلهاخللا رصعلا ىق برعتست تذخأ دق تناك ىلا تائيبلا ىنال
 رع ا ناريإ ىف : ةيئانلا تائيبلا ىف اًضيأ لب « بسحف ماشلاو ةريزحلاو
 برعتت ىه اذإف « لبق نم دهع ةبورعلاب ال نكي مل تائيب ىهو ؛ برخملا دالبو
 ١. سلدنألا ىق ةيبروألا ةراقلل ةيبرغلا فارطألا اهعم برعتتو

 نوملكتي اوناك ناريإ ىف « ةفلتخم تاغل نوملكتي تائيبلا هذه ناكس ناكو

 ةيطبنلا نم اهنم قثبنا امو ةيمارآلا نوملكتي اوناك ةريزخلاو قارعلا ىفو «ةيولهفلا
 رصم ىفو « ةفلتخم ةيماس تاغلو ةريخألا ةغللا نوملكتي اوناك ماشلا قو« ةينايرسلاو
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 ةغللا تناكمو . ةيرب ربلا نوملكتي اوناك برغملا دالب ىو ةيطبقلا نوملكتي اوناك

 *.قرشلاب ةيفاقثلا طاسوألا ف - ردنكسإلا وزغ ذنم عيشت تذخأ دق .ةينانويلا

 كلت ْق عيشت ةينيتاللا تناك اميب « رصمو ماشلاو ةريزحلاو قارعلاو ناريإ ىف : هلك

 00 . سلدنألاو ةيقيرفإ ىلاهشب طاسوألا

 ةيبرعلا دجن ىنح نق وحنب اهحتف دعب تاثيبا هذه لك ىف مدقت داكن الل

 0 اذه ناكو « ةديعبلاو ةبيرقلا اهئاحنأ عيمج ىف مهبولقو سانلا ةنسلأ تكلم دق

 ” , ريكفتلاو ةغللا ةيبرع اًعيمج اهبوعش تحبصأ ذإ « اهيف ثدح ًاريطخ ًاروطت
 .: فالتخاب برعتلا اذه ىلإ اهعارسإ فلتخا دقو . ةراضحلاو بدألاو ةفاقثلاو روعشلاو
 ناكو « ماشلاو ةريزخلاو قارعلا اًنبرعت اهعرسأ ناكف « ةيبرعلا ةريزحللا نم اهعقاوم
 ةيماسلا تاغللا اذإف ءاعيرس ةيبرعلا حوتفلا هتمتأف « ةيلهاجلا ىف أدب دق ًاعيمح اهب رعت

 ةنسلأ نم اهناكم كرثت ةينايرسلا اهسأر ىلعو تائيبلا كلت ىف رشتنت تناك ىبلا

 ةميدقلا ةيفاقثلا زك ارملا 6 نارح ىف ةئباصلا ةئيب ىلإ و ةريدألا ىلإ زاحنتو سانلا

 اجي ردت برغملا دالبو رصم برعتتو . روباسدنج ةسرده

 ةيبرعا عت ىلع ابكأ دقق ٠ « ريظنلا عطقنم الابقإ برعتلا ىلع سرفلا لبقأ دقو

 مدقتن داكن ال ثيحب مهتانادجوو موقع نع ريعتلل اعيرس اهوذختاو اهونقتأ ىبح

 مهف « مهنم ءارعشلاو باتكلاو ءاملعلا روهمج حبصي ىح ىبابعلا رصعلا ىف

 مو ٠ هذيمالتو ةفينح ىلأ مجن أاهيف قلأتيو ةيمالسإلا ةعيرشلا سرد ىلع نولبقي

 هي وبيس #7 وه ام وحن ىلع ةيوحنلا اهفوصأ نيودتو ةيب رعلا عمج ىلع نولبقي
 « عفقملا نبا نع فورعم وه ام وحن ىلع ةباتكلا ةعانص ناسحإ ىلع نولبقي -

 : يات نال ل لل ” و

 ظ 00000 . سان ىبأو راشب نع

 «٠ اًمامت مهتاغل اورجه ةميدقلا تاغللا باحصأ عيمج نأ كلذ ىنعم سيلو

 مم « ماشلاو قارحلا ىف ىأ ابرعت تائيبلا ريكأ ىف ىبح اياقب كلذ نم تلظ دقف

 ةمبدق ةغل ميهأ لعأو . (١١ةيب رعلا ىلإ ةيمارآو ةيطبن تاملك ضعب طوقس هنع أشن

 ةيطبن 00 0 نائكام ةرثكب (0/٠ كلاب نط) ف ىاغألا ر ظنا 6
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 راصمألا ناكس نيب اًضيأ لب « بسحف ناريإ ناكس نيب ال ةيسرافلا ىه ةيح تلظ
 مهفحن دادزاو ؛ مههنم ةريبك عومج ةيمأ ىب رصع ذنم اهيلإ تفحنز ذإ ؛ قارعلا ىف
 هيورد أم هوجولا ضعب نم كلذ ىلع لديو . ميهناطلس هيف ذاع ىذا را 4 ْق
 : لوقي ذإ ىراوسألا ىسوم وه اهظاعوو ةرصبلا صاّصنق نم "صاق نع ظحاحلا
 « ةيبرعلاب هتحاصف نزو ى ةيسرافلاب هتحاصف تناك « ايندلا بيجاعأ نم ناك و

 + راش نع سرسفلاو هنيع نع برعلا دعقتف « هب روهشملا هسلجم ىف سلي ناكو
 سرفلا ىلإ ههجو لوحي مث « ةيبرعلاب برعلل اهرسفيو هللا باتك نم ةيالا أرقيف
 برعلا نم ريثك ناكو . 207 «نيبأ وه ناسل ىأب ىر دي الف ةيسرافلاب ملل اه :رسفيف

 2 ىرتل ىحو , '"'مهسلاجم ىف رودت اهارل ىبح « اهنسحيو ةيسرافلا ملعتي مهسفنأ
 انلعلو ٠ (© سرفلا ضعب ناسل ىلع اهنم ىرجي ام مهفي ّحّنقلا ىبرعلا ىعمصألا
 ةفوكلاو دادغبل ةيمويلا ةايحلا ىف نيريثك ةنسلأ ىلع عيشت تناك اهنإ انلق اذإ غلابف ال
 اهنم لخد ةيسرافلا ةراضحلا ةغل تناك اهنأل»و كلذ نم ببسبو « ةرصبلاو
 .سبالملاو ةيودألاو ةبرشألاو ةمعطألا ءامسأب لصتا ام ةصاخخو :ريثك ظافلأ ةيب رعلا
 تاناويحللاو تاتاينلا ءامسأ ىف ةصاخو ةيدنه ظافلأض عب رصعلا اذه ىف ةيبرعلا لخدو
 لصتا ام ةصاخو ةينانوي ظافلأ ضعب لخد ام لفلفلاو ءاغببلاو سونبألا لثم نم
 . جنلوقلاو ةيقوألاو طاريقلا لثم نم ةي ,ودألاو ضارمألاو نيز امل او سيياقملا ءاهسأب

 ًارثكو « اهشماه لعق أت تناك دقف ةيبرعلا ةليخدلاتاملكلا هذه دس و
 ةرثك تافنصم اهيف برعلا فلأ دقو« ىبرعلا ناسالاو قفتت ثيحب بارع تناك ام

 اهتالوادمل ةيبنجألا ءامسألا ةراعتسا ىلإ اًمئاد نودمعي ارنوكي لو . اهب امفيرعتو اهل زييمت
 تالولدملا كلتل اوعضي نأ ةريثك لاوحأ ىف نولواحي اوناك لب « اهنوفرعي اونوكي مل ىلا
 اهتالولدم ىف عسوتلا قيرط نع امإو قاقتشالا قيرط نع امإ ةصلاخ ةيب رع ءامسأ
 ةغل ىلإ ةعدقلا ودبلا ةغل نم تاوحو ةيبرعلا تعستا كلذبو .  ةمبدقلا اهيناعمو

 انوصأو اهعاضوأو اهتاصخشمو اهتاموقم ىلع ةديدشلا ةظفاحلا عم ةيراضح
 ظ . ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيقاقتشالا

 . 7/٠ ( بتكلاراد عبط ) ىناغأ )0 ظ . 58/١" نييبتلاو نايبلا ( ) ١
 .١ة/ال ( ىماسلا ةعبط ) فاغأ )0(
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 6 0 نم لكل داصرملاب اوناك ةغللا ءاملع نكلو نحللا وشفي ذخأ اًنقحو
 لك لع نولجسي اوضم دقو « رئابكلا ىدحإ نحللا نو دعي اوناك مهنأكل ىح

 كلذ نم عمجو . نحللا ضعب نم انايحأ هيف رثعت ام رعاش لكو بتاك لكو ملاع
 نأ فرعي اهيف رظنلا معني ”نسمو ٠ ةعساو ةدام « ةيبرعلا » هباتك ىف (« كف ناهوي»

 فاضيام غابم ذإ « دج ًادودحم ناك لب نيفقثملا طاسوأ ىف اًيشفتم نكي ىل نحللا ظ
  ناهوي فقو دقو . ردانلا ىف الإ ةدحاولا ديلا عباصأ ددع زواجتي ال صخش ىأ ىلإ

 ضعب تانكل نم « نييبتلاو نايبلا » هباتك ىف ظحاحللا هقاس امدنع اليوط كلف

 فيكتلا ىف ةبوعص نم مهنم رفن هدجي ناك ام ىلإ اه درم تانكل ىهو ؛ مجاعألا

 لدبي نم مهنم ناك ذإ « مهتاغل ىف دجوت ال ىلا ةيبرعلا فوورخلا جراح ىوضعلا
 وأ اياز محبا ءاط وأ ًافاك فاقلاو ةزمه نيعلاو انيس نيشلاو ءاتلاو ىازلاو اًنيغ ءارلا

 عيشت تناك امنإ تانكللا هذهو .ءاي ماللاو اياز ءاظلاو انيس داصلاو ءاه ءاحلاو ”الاذ

 .ىلاوملاو برعلا نم ءاحصفلا ةنسلأ ىلإ ءىش اهنم طقس املقو ةماعلا ةنسلأ ىلع

 ءاملخ ناكر ةعانلا طاضأ قف عيشي ناك امتإإ هنإف نحللا ف ظحالي هسفن اذهو
 ىف هباتك ىلاسكلا فلأ كلذ ىو ؛ بئاوشلا نم اهتيفصتو ةيب رعلا ةيقنتب نونعي ةغللا

 ظ ] . عوبطم وهو « ةماعلا نحل

 « رصعلا اذه ىف سانلل ىلعألا لثملا تناك ىحصفلا نأ هيف بير ال امي
 ىتحو « ميركلا نآرقلا اهناطلس طسبو اهمعد ام مهأ ناكو « ةفقثملا ةقبطلا ةصاخو
 ىلع جورحلا اواواحي لو ريبعتلا ىف مهتادأو مهناسل اهوذختا ةقدانزلاو نويبوعشلا

 اهتاموقم لك ال تظفح ةسارح اهنوسرح و اهنوطوحي ةغللا ءاملع شاع دقو . اهنيناوق
 طاسوألا ىف ال ةنسلألا ىلع نايرخلباو تابثلا نم اهتنكمو ةيوحنلاو ةي ريبعتلاو ةيقاقتشالا
 ىف لخدت مل ىلا رصانعلا نيبو ةماعلا طاسوأ ىف اًضيأ لب « بسحف ةيبدألاو ةيفاقثلا
 . اهانركذ ىلا تائيبلا ىف تافاقث نم هتيقل ام لكل ًاريبك ءاعو اهاحأ امم مالسإلا
 رصانع ردنكسإلا حوتف ذنم اهيف تجزتما فراعم ىهو « ةنيابتم ةفلتحم فراعم نمو

 هحوتف نأ فورعمو « ةينيليملا ةفاقثلا مساب ىمسي ام ةنوكم ةيقيرغإ رصانعب ةيقرش
 ءدنهلا دالب نم ًارطشو ناتسناغفأو ناسارخو ناريإو قارعلاو ماشلاو ايبيلو رصم تلمش
 نيذلا هزافلخ ىضمو اهحتتفا ىلا نادلبلا لك ىف ةيقيرغإلا ةفاقثلا رشنب ىلع دقو
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 « ةحوتفملا ألا تافاقثب ةفاقثلا هذه تجزتما كلذبو . هلمعب نونتسي هكلم اورو

 نم اهيفو ةبعشتملا قيرغإلا ةفسلف نم اهيف ةديدج ةفاقث جازتمالا اذه نم تنوكتو
 موقت تناكو .ةيكلفلا ريغو ةيكلفلا هفراعمو هريطاسأو هتايناحو رو قرشلا تانايد

 ةيراسيقو ةيردنكسإلا ى ةفلتخم سرادم مالسإلا لبق ةينيليهلا ةفاقثلا هذه ىلع

 ثارلا اذهلكب ةيبرعلا تلصتاف « روباسيدنجو نار حو نيبيصنو اهرلاو ةيكاطنأو

 جزملا اذه ذختاو « مهبادآو برعلا فراعم نيبو هنيب جزملا ىلع لمعت تذخأو

 . رخآ عضوم ىف كلذل ضرعنسو لئازألا مولع لقنو ةمجرلا اهنم « ةريثك ًاروص

 فوقولا ىلإ اورطضا امم بناجألا دنع ةيقيبطتلا ةيلمعلا فراعملاب برعلا رثأت اهنمو
 ضوهنلاو شويحلا دادعإو ليطاسألا لمعو نيواودلا طبضو ندملا ءاشنإ ىف هيلع

 نيرشان اوناك دقف « لحنلاو للملا باحصأل ملادج اهنمو . ةراجتلاو ةعارزلاب
 سوجاو نييذوبلا نيبو مهنيب تارظانملاو تالداولا تمرطضاف « ىمالسإلا نيدلل

 كلذ نم قمعأو . مهلحنو مهدئاقع ىلع اوفرعتو « مهريغو دوهيلاو ىراصنلاو ةئباصلاو
 مهثاريب هيلإ اولوحت دقف « مالسإلا ىلإ ةفلتخملا تانايدلاو لحنلا باحصأ لوحت

 . ىاقثلا مهئابأ ثارت لكب لب « ىديقعلا

 نادلبلا ىف ةثوثبم تناك ىبلا ةماعلا تافاقثلا ناولأ لك نإ انلق اذإ غلابن الو

 ىلإ ةجاح نود ةيبرعلا ىلإ تلوحت سناربلا فراشم ىلإ ايسآ طساوأ نم ةحوتفملا
 ناكف « ًابرع اولودت تافاقثلا هذه بوعش نأ ؤهو ىعيبط ببسل ةمظنم ةمجرت

 مهأو . ةمجرتلاو لقنلا اهل ظني ىحرظتنت ال نأو مهتافاقث مهعم لوحتت نأ اًنيعيبط
 لصت ةيدنهلا ةفاقثلاتناكو . ةينانويلاو ةيسرافلاو ةيدنلا ةفاقثلا ذئنيح تافاقثلا هذه

 قيرطو ميدق نم اهنم مهيلإ طقس امو سرفلا قيرط : نيقيرط نع ذئنيح برعلا

 روهمج نأ فورعمو «قارعلا برع ىف اوجيدناو مالسإلا ىف ائيدح مهنم اولخد نم

 نونمؤي ال نوي رهدو تاوبنلا نوركني ('١ةمهارب مهنمو «ةيذوبلاب نونيدي نوينثو دونهلا

 (؟!مهج اًميدق مهرظان دقو سحلا ىوس ءىشب نونمؤيال ةينممُسو رهدلا ىوس ءىشب

  ناويحلا هباتك ىف ظحاحلا| مهروصي أم وحن ىلع ةلزتعملا لظو « ناوفص نبا

. 7١ 
 .ص ىضترملا نبال لمألاو ةينملا 0( 6 4 4 ص ىااتسربشلا دنطا لحن قف رظنا

)١ ١ 
 .اهدعبامو
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 ."1ةيدسمسلا ةديقع قنتعي ايدزأ اًنيب رعىرننأ بجعنو « 217 اًفينع !ًدر مهيلع كودرد
 . ةداهشلا نأ اك » : ىنوريبلا لوقيل ىتح اديدش اًنامبإ حاورألا خسانتب نونمؤي اوناكو
 ةمالع تابسإلاو ةينارصنلا ةمالع ثيلثتلاو نيملسملا نامبإ راعش صالخإلا ةملكب

 نم دعي ملو اهنم كاي مل اهلحتني مل نف « ةيدنحلا ةلحنلا ملع خسانتلا كلذك ةيدوهيلا
 كاذب بلطت دسج ىلإ دسج نم لقتنت حاورألا نأ مهنيب رقتسا ذإ (7)(اهتلمج

 « نادبألاب لاصتالا نع ىنغتستو اهتاذ فرش قوتست ىبح هبلطت لازت امو «لامكلا

 تطقس دقو . ًادحاو ائيش اعيمج نوحبصيو لوقعملاو لقاعلاو لمعلا دحتي ذئنيحو

 ىلإ تطقس امك ةيوناملاو ىلام ىلإ عضوملا اذه ريغ ق اني رم ان . ةديقعلا هذه

 اذه ىف تطقس امنإف ًاضيأو « ةمثألا ىف ىملإلا رونلا خسانتب نيلئاقلا ةعيشلا ضعب
 .ةيطئاحلا ةقرف بحاص ملكتلا طئاح نب دمحأ اهب نمي ناكو «ةيمرحلا ىلإ رصعلا

 مهصصق ضعب مهتماع ةنسلأ ىلع عيشي ناكو . (4)[ديدش اعافد اهنع عفاديو

  قباسلا لصفلا ىف انرشأ ام وحن ىلع  ةيوناملا ترثأت دقو . دابدنسلا ةصقك

 . ناويحلا حبذل مهميرحتو كسنلا ف مهقرطو نييذوبلا دهزب
 دف « رصعلا اذهل ىبرعلا طيحملا ىف ًاريثأت دعبأ ةيبعشلا ةيسرافلا ةفاقثلا تناكو

 معطملا ىف مهتايح ةروص نم ًاريثك برعلا سبتقاو مالسإلا ف سرفلا روهمج لخد
 007 مهدايعأب مهعم نولفتحي اوناكو « مشحلاو مدخلا ماظنو روصقلا ءانبو سبلملاو

 مهكولم نع ىهرابخأو رايدنفسإو مسر نع مهصيصاقأ مهنع نوكحيو ؛ انفلسأ

 ةيتشدارز نم ةفلتخا اهلحنو اهنارين دباعمب ةيح لازتال ةيسوجلا تناكو . مهئامكحو
 ملاعلل نأب ناميإ وأ ةيوّنَث نم لحنلا هذه هيلع عمتجت تناك امو ةيكدزمو ةيونامو

 ايونث حبصي برعلا ضعب دجن ذإ بجعنو . ةملظلا اًهإورونلل آهإ : نيهإ
 عمتجما ىف ةيكدزملا ريثأت ناكو . سودقلا دبع نب حلاص ناك ام وحن ىلع كلام
 نوناو وهللا ىلع فوكعلاو ىبلحللا للحتلا نم هيلإ وعدت تناك امب « اقمعدشأ

 . ةفرسم ةيحابإ ىف عافدنالاو

 قيقرلا قيرط نع ًادودحم اطالتخا الإ نييطنزيبلاو نانويلاب برعلا طلتخي ىلو
 ى هريثأت ناكو « ةساخنلا قاوسأ ىف عابي وأ رسألا ىف عقي ناك ىذلا ىطنزيبلا

 "5 ص ةلوق» نم دنهلل ام قيقحت )2 1 أه دعب امو ٠١ / 5 ناووحلا الثم رظنا (1)

 . 49 ص ىناتسرهملا (:4) . ١47/7 ( بتكلاراد عبط ) فاغأ (؟)
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 00 ىبابعلا ركفلا ىف ترثأ ةفاقث مهأ ةينانولا ةفاقثلا نأ اقحو « ًادودحم ىل رعلا لاخلا

 اًضيأو « برعلاب اهباحصأ طالتخا قيرط نع ال ةمجرتلاو لقنلا قيرط نع نكلو
 ةدئاس تناك ىلا ةماعلا ةيبعشلا ةينيليملا ةفاقثلا ىلع لالظ نم هتقلأ ام قيرط نع

 بكاوكلاو موجنلا نع ةئباصلاو نيينادلكلا فراعم اهئاوطأ تلمح ىلاو ةقطنملا ف

 نم كانهو انه لوادتي ناك امو ةعارزلا نوئش نع نييرصملاو نييمآشلا فراعمو

 تاعزن نمو تايبيغلاب نامبإ نم كلذ لك ىف ىرحي امو ةفارعلاو رحسلا نع صيصاقأ
 ] . ةقي“ ةيحور

 روصيو « ةيدوهيلاو ةينارصنلا نيتنايدلا باحصأ ةيمويلا ةايحا ىف كراشي ناكو
 دوهيلا نمو ذثنيح مهنم برعلا فقوم «ىراصنلا ىلع 217 درلا ٠ هتلاسر ىف ظحاحلاا انل
 اووط دوهيلا نإف « ًارودص ملسأو ةدوم برعلا ىلإ دوهيلا نم برقأ اوناك مهنإ لوقيف
 « بري ىف مهينارهظ نيب هماقم ذنم ميركلا هلوسرو مالسإلا ةوادع ىلع مهبولق
 نم ًارارف لوسرلا باحصأ نم مهيلإ اورجاه نم ةشبحلا ىراصن ىوأآ نيح ىلع
 اوناك دادغي ىراصن نإ لوقيو . نوعلاو ريلا دي مهيلإ اودمو شيرق داهطضا
 دوهيلا ناك اميب « ةيعرلاو ءافلحلا ةايح ىف نيجمدنم ةحبرملا تاعانصلاب نوضهني
 فارشألا ءابطأو نيطالسلا باتك ىراصنلا نف « ةريقحلا ةليذرلا تاعانصلا نوفريح

 «نوباعشلاو نوباصقلاو نوغابدلاو نوغابصلا مهنف دوهيلا امأ « ةفرايصلاو نوراطعلاو
 مالسإلا دهع ذنم نوملسي مهنم ًارفن ىرنو . مألا رذقأ مهنأ برعلا نهذ قف خسر دقو

 ىلع ميركلا نآرقلا ريسفت ىف تلخد ىلا تايليئارسإلا نم ًاريثك نوعيذيو لوألا
 صاصقلا اهلغتسا دقو « هبنم نب بهوو رابحألا بعك نع فورعم وه ام وحن
 « هبلقب ملسي لو هناسلب ملسأ نم مهنم ناكو « اعساو الالغتسا ةماعلل مهظعو ىف

 دئاقع نم هيلع لخدي امب امده همدهي نأ لواحبو مالسإلل هتوادع رسي ىضفف

 ًارود بعل دقو « أبس نب هللا دبع لثم هباحصأ نيب نئفلا نم ريثي امبو ةفرحنم
 اذإ ىبح « مالسإلا ىف ةقرف لوأ ثادحإو هيلع بيلأتلاو نامع ةنتف ى اعساو

 رشبلا قوف بلاط ىبأ نب ىلع نأ ماوعلاو ءافعضلا ضعب عورىف ىبلي ذخأ تثدح

 ةاون عضو كلذبو . دوعيسو ىتخا هنإ لاق تام الو « هيف تلح لوسرلا حور نأو

 ] . ظحاجلل لئاسر ثالث ىف ةلاسرلا هذهرظنا )١(
 ٠ لكتفرشن
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 الط نيذلا مهتضفارو اًعيمج ةعيشلا ةالغ ةاون عضو لب ء نطابلا عيشتلا
 نم ثوريثك ءافلخ هل ناكو . رصعلا اذه ىف ةلزتعملا مهداجو مهجاح

 ىلع اولظ نمم ناك دقل لب « هداسفإ ةلكاش ىلع نودسفي اوضم هسنج

 ضعب مهيلع نودرويو ('' مهسلاجم ى برعلا نوطلاخي نم مهتيدوهي

 كانه حبصيل ىبح « (؟0ةيلعلا تاذلا ىلع هيبشتلا لثم نم ةدسافلا مهتادقتعم

 هيفستب اليوط ةلزتعملا ىنع دقو . مهريغو ةضفارلا نم ةهبشملا مساي كلوفو رعم موف

 . ةيلحم َةأ اروتلا نإ نولوقي اوناكو . اضقن هللا ىلع ةيدشتلا نم هومسبز م ضقنو مهمالحأ

 نآرقلا نإ اولاقف ةركفلا هذه مهنع اواقن مهنم ًارفن وأ ةلز :ةعملا نأ نظلا رك 0

 نب ةمامت اهب نيلئاقلا سوءر نم ناك هنأ ىأرلا اذه لإ انعفلد أ ءإو 8 "' قواحم

 ملسأو ةادخب مكس ا ةوهز  كناقا ناكويو ملكتملا ىسيرملا ثايغ نب رشبو سرشأ
 دوما ةمامتو رش لاز امم «؟نآرقلا قلخب كلوقلاو مالكلا ملعب را هنبأ

 رج ءالب وقلب 0 ءاهقفلا ى أع 0 ةنع 0 يلدا اذه | قنتعا ى

 : 0 ىسابعلا رصعلا ىف دجم نم 0

 ىملكتم نم  قباسلا لصفلا ىف انب رم ام وحن ىلع  ظحاحلا اكش دقو

 ةنويقرملاو ةيناصيدلاو ةينانملا بتك ةيبرعلا ىلإ مهلقنل مهيمجنمو مهئابطأو ىراصنلا

 نونطبي اونوكي مل ىراصنلا نأ قحلا نم نكلو « ماوعلا لوقع هب اودسفأ ام « ةقراملا

 ء هسفن ظحاحلا كلذ طظحال' ان وحن ىلع دوهيلا هنطبأ م 0 قه مالسإلل

 ريفغ روؤمج مهنم لخد دقو 6 ةميرك ةلماعم مهنولماعيو كر نوملسملا ناكو

 عساو حاقلل أيه امم مهي راوج ىرست نم او ريكأو مهب برعلا جزتماو مالسإلا ىف
 رمد حقا د هاما الو « ٍينابعل 2 ّْ ةيحيسملاو اا رصانعلا نيب

 0 ل كا نع اع اذه لمح نأ ىعيبطو و كر اشو قاس

 .584 / ١نيمأدحأل مالسإلا حض رظنا (+) 000 موجنلا (19
 ب نراقو 5١8/51 ةرهازلا موجنلا (:) نال . 50 5١4 ص ىاتسربشلا رظنا (١؟)
 ١. مال” أوااق ىح عابط دوبملا ق ةيبشتلا نإ لوقي ثيح

 . ةكئالملا ( هترازف ) هتداعف هائنيع تكتشأ : :هللاق
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 نب دمحأ وهو نيملكتملا دحأ ىرنو « نهتادقتعم ضعب امب رو نهتاداعو نهعابط نم
 ةملكلا هنأو ىناوسلا دسحلاب عّردت حيسملا نأ معزي ليلق ذنم هانركذ ىذلا طئاح
 ] ظ , ١ ةدسجملا ةميدقلا

 نورهظتسو اهدوءرعي اوناك كفق هوجولا صعب نم - ريثات ليجانالل ناكو

 ناك ام ىلإ عضوملا اذه ريغ ىف انرشأ دقو « ةرفاو ةدام كلذ نم ظحاجلل نييبتلاو
 دإ َ لمي داهزلا دهز 2 ماع رثأ نم ىالسإلا حلاعلا ُْف نيبنملا نابهرلا ريثات نم

 عضوملا اذه ريغ ىف اًضيأ انرشأو . كسنلاو ةدابعلل مهصولخو مهفشقت نوري اوناك
 هيف كلش ال امو . ةقتعم رومخ نم ءاعلخلاو ناجملل ةريدألا همدقت تناك ام ىلإ
 مهلعج جامدنا وهو « انعساو اجامدنا رصعلا اذهل ىراصنلا ىف اوجمدنا نيماسملا نأ
 نيمجنملاو ءابطألاو نيواودلا باتك ممم نوذختدو ةينيدلا مهدايعأب نولفتحم
 فقسع ىأ ثود ايفر انمأ مهبولق نوئلمع مهلعج اك 2 لئاوألا مولع ةلقنو

 . ملظ وأ

 ةيملعلا ةكرملا

 معلا ىلإ ًنيوق امفد مهعفد ذإ برعلا سوفت ىف ةفرعلا ةيذج مالسإلا ىكذأ
 « اهلوصأ عضوت ةينيدلاو ةيوغللا مولعلا تذخأ ىبح نرق وحن ضع ملف ٠ ملعتلاو

 قى اوضم دقو « ةنيابته تافاقث نم ةحوتفملا ممألا ىدل امب نوملي برعلا ذخأ ىحو

 ةضهن ذئنيح ملعتلا ضهنو « مهتغل ىلإ اهداوم لكب اهنولقنيو اهنوصقتي رصعلا اذه
 ةءارقلا ئدابم ملعتي ثيح بيتاتكلا ف ملعتلاب أدبي ؟ىشانلا ناك ةداعو « ةعساو

 ,('!لاثمألاو راعشألا ضعبو باسحلا نم اًمئيشو ميركلا نآرقلاروس ضعبو ةباتكلاو
 وحنلاو ضئارفلاو نئسلا اًضيأ ةئشانلا نوملعي بيتاتكلا هذه ىملعم ضعب ناكو

 ةروس ةصاخو ميركلا نآرقلانهظيفحت تانبلا ملعت ىف نو رثؤي اوناكو : "7 ضورعلاو

 )١( نييبتلاو نايبلا (" ) . 4؟ ص قاتسرهبشلا 5١97/5 .
 نييبتلاو نايبلا (؟) 57/١8٠ .
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 ('9بيتاتكلا ىملعم نم ةروهشم ةفئاط ءامسأ ةبيتق نباو ظحاحلا درويو «'''رونلا
 نمحرلا دبع ىلأو ثدحملا نكسلا نب دمحمو ىوغللا ىحايرلا ءاديبلا ىأ لثم نم

 ةلاسرب نيملعملا ءالؤه ظحاحلا "صو . ىرابخإلا حلاص ىنأو *ىرقملا ىمتلسلا
 تايصخشلا نيب باّتكلا عم ةيصخشرودت نأ بس ناك ام « 7 مرداونب هألم
 ذاشلا بيرغلا نم هيف ًارثكم همالك ىف رّتعقتي ناك ىذلا ىوحنلا ةمقلع ىلأ نبا
 ' (؟روصنملا ةفالخ ىف ب و ةئشانلا ملعتب هبتكم ف ىبعي ناكو

 © هرداون عمجت ةلاسر ءابدألا ضعب فلأ دقو

 مهسورد اهيف نوبتكي سونبألا م و ىداعلا بشحلا نم حاولأ ةئش ةئشانلل ناكو

 مهنوددؤي موملعم ناكو . رخخآ اًسرد هناكم اوتبثأو اهنم هوحم سرد نم اوغرف املكو
 ناكف باتكلا ىلإ مسا و هنأ ىلصوملا مهر ارد رابخأ قو «سبحلاو برضلاو دلحلاب
 بروف « هيف كلذ عجسنسي 0( 0 ترش لازد ال ناكو « اكيش ائيش ملعتي ال

 نبا ملس ىنب ىشعأل ناك هنأ ظحاحلا ركذيو 0'"2 ءانغلا ملعت كانهو لصوملا ىلإ
 :©"!هملعم ىلإ هوبأ بتكف « بالكلاب بعليو باّتتنكلا عدي ناك اسم هآر

 ا ةاوغلا عم شارهلا بلط اهب ديلي بلك "ال ةالصلا كرت

 سيكألا بيدألا ةظعوم هظع وأ  ةمالمب هضعف تولخ اذاف
 سبحاف ًاثالث اهب تبرعض اذإو ةَرِلبف ِهبرَضِي تممه اذإو

 انايحأ زواجتت ال « ةديهز اًروجأ ةئشانلا نم نوضاقتي نوماعملا ءالؤه ناكو

 مهئابآ لاوحأ فالتخاب اهعاونأو اهماجحأ فلتخت تناك زبحللا نم نافغُر ضعب
 . توافتلاو فالتخالا ةدش ىلع لاثمألا ملعملا نافغرب تب رض دقل ىتح « ًارقفو ىغ

 ناك « ةصاخلا ءانبأل نوملعم بيتاتكلا ىف ةماعلا دالوأ ىملعم بناجب ناكو

 ىملعم نم الاح نسحأ اوناكو .« *ىرقملاو ثدحماو هيقفلاو ىرابخإلاو ىوغللا مهنم
 . 77ص فراعملا (4 ) . ١81١/١ نييبتلاو نايبلا ) ١(

 . 47ه ص ميدنلا نبال تسرهفلا ( ه ) فراعملاو 76١/١ نييبتلاو نايبلا رظنا ( ؟ )

 . ١80/6 ( بتكلا راد ةعبط ) ىفناغأ (1) . 7١ ص (دلفنتسو ةعبط ) ةبيتق نبال
 رابخألا نويعرظناو 4 /* ناويحلا (17) لئاسر نيب ةلاسرلا هذه نم ًاعطقرظنا (© )
 . 1/1 . دربملل لماكلا شماه ىلع ةعوبطملا ظحاحلا
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 اًيضورع اًنيوحن لجرلا نوكي » : مهروهمج ىف لوقي ظحاحلا نأ ىلع « ةماعلا ءانبأ
 وهو رعشال ةيوار نآرقلل اًظفاح باسحلا ديج باتكلا نسحو اًنيضرسف اًماسسقو
 مهنم ناك نم ىلع قدصي امنإ اذهو . «2١١ امهرد نيتسب اندالوأ ملعي نأ ىضري
 ىسابعلا تيبلاو ءارزولاو ءافلخللا ءانبأ ملعي ناك نم امأ «٠ ىطسولا ةقبطلا ءانبأ 5

 ضف ىق نوشيعي مهتلعج ظ ةريبك بتاور مل ضرُفت تناك دقف ةارّسلاو داوق و

 راتخا هلو ىدهملا ملعم ىبضلا لضفملا مهنيب نم ركذن « قزرلا نم ةعسو شيعلا نم
 ةةنومأملاو :نيمألا» هشناز ديشرلا ملعم ىلاسكلاو « تايلضفملاب ةبقلملا ةيرعشلا هتعومجم

 كرابملا نب ىلعو « روهشملا نومأملا دئاق ىلجعلا فلد ىلأ ءانبأو نيمألا بدؤم برطقو
 مهنمو ؛ 0(

 نمو ىدهملا لاخ ىريمجلا روصنملا نب ديزي ءانبأ بدؤم كرامملا و ىحن ىديزإلا

 نب مماقلا ديبع وب و: نومأملا ءانبأ ملح ع ارفلا مهنمو « ىديزيلاب بقل كلذ لجأ

 ء نومأملاو ديشرلا كئاق ةكره ءانبأ بدؤم مالس

 ناكو « دبرملا مساي فورعملا اهتيداب قوسب ةرصبلا رصعلا اذه ىف تزاتماو

 ثدحتلاو بارعألا نم ءاحصفلا ءاقلل نوحوريو هيلع نودغي ةرصبلا بابشل ”الهنم

 ةافصملا ةييرعلا ةقيلسلا باستكال ةلواحمو مهقاوذأل ةيبرتو مهتنسلأل اًنيرمت مهيلإ

 وحيلع ؛ ءرعشلا فئارط نم مهنم هنوعمسي ام نوبتكي اوناكو . ةمجعلا بئاوش نم

 "7 بارعألا ءاقتال هحاولأب دبرملا ىلع ودغي ناك هنأو ساون ىلأ نع ةاورلا انثيح ام

 امهعيباني نم رخخاو ةغللا ذخأبل ةيدابلا ىلإ لحرب نم ءارعشلا تارش نم ناكو

 . (؟*”راشب نع فورعم وه ام وحن ىل اع ةليصألا

 لب « بسحف ةدابعلل اتوب نكت ماف ٠ ىربكلا ملعلا تاحاس دجاسملا تناكو 2

 نورتكي « ةذتاسألا لوح نوقلاحتب ثيح بايشلا ميلعتل دهاعم اًضيأ تناك

 ذخأي مث « دجسملا ىف ةناوطسأ ىلإ ةداع دنتسي ذاتساألا ناكو « هنولمب وأ هنوقلي ام .

 ىح همالك لمتسم د'دري ناك ةريبكلا تاقلحلا ىو « اهئالمإ وأ هترضاحم ءاقلإ ىف

 هتاقلح وأ هتقلح ةفرعملا نم عرف لكل ناكو . ةقلحلا ىن هنع نوديعبلا هبتكيو هعمسي

 مهرد فلأ ةئامتالث موي هاطعأ هنإ لاقيو نيمألا ىلدؤم دحأ رمحألا

 . ؟*ة/5 ناويحلا (") 1 :.م/) نييبع'او تايبلا ) ١(

 . #/١٠٠١ (بتكلا راد عبط) فاغأ (:) ىديبزلل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط (؟)
 . ١47 ص ( ىجناملا رشن )



٠١ 

 ةقلحو ىوغلل ةقلحو رسفمل وأ صاصقل ةقلحو ثدحمل ةقلحو هيقفل ةقلحف « ةصاخلا

 مهدصقي ناك ذإ تاقلحلا ربكأ نم ءاهقفلا ةقلح تناكو « مكتمل ةقلحو ىوحنل

 تناك. تنكر . 6 ةييبطا وأ ءاضتقلا عم ارامل نوديري نمو هقفلا بالط

 مهو مهسفنأ مم تارواحمو تارظانم نم اهيف ىرجي امل نيملكتملا ةقلح

 «ةاحنلاو نييوغللا تاقلح ىف نو ريثك قّدلحتي ناكو . لحنلاو للملا باحصأ نيبو

 اريتكو, 16ج 11 يفشل هنا اع قرا قرع نإ ةمع رضحي ناك هنإ لاقيو

 وم لغ اهباحصأ نيب تارظانم ىرخألا نه «تاقلدلا قللت ىف نودت ةتاك اه

 ةلأسم ةئام نع هلأسو ةقلح ىف قئاسكلل ضرعت هنأ نم شفخألا نع نو رف

 نودشني ءارعشال تاقلح كانه تناكو . ٠2'!ةضيفتس» تاشقانم اًنشقانمو هل ًارواحم

 ظ ظ . "7 هراعشأ اهيف

 ةبغرلا ىوس طرش ىأ اهيف روضحلل طريشي نكي مل ىلا ةريثكلا تاقتلحلا هذهو

 تأيه 0 داز نم ديرب ام اهنم ذخأي ىك دراو ىأل ةحابم تناك ىلاو عامسلا ىف

 ىبح « نفو ملع لك ىف نيصصختملا ءاملعلا ةريكف امهالوأ امأ « نيتريبك نيترهاظل

 نم جورحلا م مزع نيح دمحأ نب ليلخلا ذيملت لئيَمُش نب رضنلا نأ ىَورُتيل

 ىوغلو ىوحنو ثدحم نيب صخعش فالآ ةثالث وحن هعيش ناسارخ ىلإ ةرصبلا

 اوفلخت نو ريثك محضلا ددعلا اذه ءارو ناك هنأ دب الو : 4 ىرابخإو ىضورعو

 نم ريفولا ددعلا اذه ىلع تلمتشا دق ةرصيلا تناك اذإو . هعييشتو هعيدوت نع

 ش ةفعاضم هل فاعضأ ىلع مهنم لمتشت تناك دادغب نأ هيف كش ال امم هنإف ءا.لعلا ظ

 ءاملعلا نم ةفئاط ءوشن ىف ةيناثلا ةرهاظلا امأ « لوألا ةرهاظلا ىه كلتو

 . ةقاح ىلإ فالتخالاب | اوفتكي ل ذإ « اًنعساو اًعيونت مهفراعم اوعون نيذلا ءايدألاو

 قرف كولا لك خه. كفرطي نيذخأ تاقلحلا عيمج 9 نوفلتخي 0 ع ةدحاو

 اوثدحتي نأ نوعيطتسي نيذلا نيرصاعملا نييفحصلا نوهبشي اوحبصأ .ىح ةفرعملا ناولأ

 ةرصبلا ف ؛ ةفئاطلا هذه ىلع قلطي ناكو . ةفاقثلاو ةفرعملا روص لك ف اقئاش افردح

 .؟ هك راد ةعبط ) ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ )١(
 : ١84 ص حشوملا (؟) ١ ٠ر/» ( ةيرصملا بتكلا

 000 ءايدألا مجعم (:؛) ءابدألا مجعمو ةاورلا هابنإ 0



 ها

 انونف اهيف نوقوسي حاملا قف مهب ةصاخ تاقلح ل ناكو . نييدجسملا
 ءالخبلا تاتك ىق ظحاحللا ضرع دقو ؛ مم نعي ءىث ىأ ىف راوخلاو لادحلل نم
 مش تناكو . 2١١ لاما ريمثتلاو ةقفنلا ىف داصتقالا اهيف اولوانت مئادج نم ةروص

 مهوفرطي نأ نوعيطتسي اون اوناك دإ ؛ موقلا ةيلعو ءارزولاو ا سل اجي َْق ةمفأت قوس

 1 ميعم لع كود روت اهب مهبصضعو مودص تاعاسو مهنع اوحوردو ةيلطلا ثيداحألاب 0 0

 امو ةفئاطلا هذه رووظ نإ انلق اذإ دعبن ال انلعلو . فراعملاو رابخألا يلا طا نم

 ةيبدآلا مهبتك نوأ 0 هريغوأ ظحاحلا لعج ىذلا وه ىسايعلا 7 ق هب تيظح
 لك نم ذخألا وهسدألا نأ ناهذألا ىف رقتسا دقل لب ع ةعساو فراعم رئاود ىلإ

 . فرطب نفو ملع
 مهنإف « ًاريثك ةف ةفئاطلا هذه ىلع اوقدغأ دق قار ووو ءاقاكلا ناك اذإو

 مخاياطع مهيلع نوفضي اوناك ام ًاريثك لب ٠ نيصصختملا ءاملعلا ةفئاط اومرح

 هلعجو ثاذ نس نم لوأ ناكو « داوقلا رابكو ةالولا ثتلذ ىف 9 مشا اراجو « ةليزملا

 لاحرلا هيلإ نو دشي مهتلعج ةريك ءاملعلا هن افاكم نم ريكأ هنإف 00 ةلودلا اديلقت
 ًاموي ىعمصألا لصو هنإ لاقيو « ديشرلا هنبا كلذ ىف هاذتحاو « 2'!ةدلب لك م
 ىكمربلا ًارفعج نأ ىوريو « ةكماربلا ىدل نيظوظحلا نم ناكو "'مهرد ئلأ ةئاع
 نيملكتملاو ءاملعلا ىلع ةلهنم ةباحس نومأملا ناكو . (؟) ئلأ ةئامسمخب لع
 ىوريو . !*',هرد فلا نصمت ورع اريمأ لاري ال ندوب ليش نر. ريضنلا لطعأ دقو
 مالس نب مساقلا ديبع ابأ لصو ناسارخ ىلع هيلاوو نومأملا دئاق نيسحلا نب رهاط نأ
 فاللآ ةرشع هللا دبع هئيا هيلع ىرجأو « افلأ نيئالثب هلصوف داع 6 زانيد :فلأب
 .('” رهش لك ىف مرد

 ةكرحلا راهدزا ىف بابسألا مهن نم ناك عينصلا اذه نأ ىف كلش نم سيلو
 ىلإ ىعدتسي نأ ثبلي 0 اهتاقلح ىف همجت غزبي نم ناك ذإ « دجاسملاب ةيملعلا
 تبتاورلا اذإو اع خس اياطعلا اذإف « ءارزولا رود وأ ةيالولا | راد وأ ةفالخلا راد
 ةىسه كر

 مهملعي نوغبي ال نم ثيدحلاو هّقفلا ءاملع نسب نأك 2 ا هل دع ندع

 فردا نم بسكتلا مهنيب عاش كلذ لجأ نم هلعلو « هللا نم باوثلا ىوس مهميلعتو

 . و دل اهي روب ةاوررلا فانتا 2 اذ نط“ طفاحلا هداكلا باب 1
 . اهدعب امو 84 ةه / ةأورلا هاينإ (ه ) . ؟4 ص ( ىرصملا بتاكلا
 . اهدعب امو ١57/5 ةاورلا هابنإ (5) . "4/5 ةاورلا هابنإ (؟ )
 5 ةءوا1ر/ ىربط 0



 0 ٠60

 ةنبلا ءاملخ نع ةصاخو ا ريش ل ناكر ةفلوي ناك ةراغعلا وا
 ناك دقأ لب 3 ًارجتمو 0 ةفرح مهملع نوذختي اوناك نويل مولعلا باحصأو

 . 7 اكو اردتم

 ةعساولا ةضينلا . نم اهتياغ ةيملعلا ةكرحلا غولب ف ”تابسألا مه خم ا

 نوبتكي كلذ لبق اوناكو رصعلا اذه حتتفم لنم مب ذخأ ذإ « قرولا لل

 ىح نب . لضفلا ٠ باي 2 ىدربلا قرو نم رصمب ةعونصملا سيطارقلاو دولخلا ىف
 - هتفح“ هيف ةياتكلا تشفف ؛غ قرولل دادغبب اعتصم ديشرلا دهع ىف أشنأ نأ ىكمربلا
 ملعتلا تا « ىلعأ ذ ذئنيح ءالمإلا ناكو . سيطارقلاو دولحخلا ىف ةباتكلا ىلع تبلغو
 تعستاف « خسنلا ىلإ اهعم جيتحاو ةريثكلا تافنصملا ترهظ نأ ثبلت مل نكلو
 دقو « ثيدحلا انرصع ى ةعابطلا لحم رصعلا اذه ى لحت ىهو « ةقار ارولا ة ةعنص

 مهبتك مهنع نولقتي نيقارو مهسفنأل اوذختاف ءاهنم نوديفي ذئنيح ءاملعلا ىضم
 جاورأ عفد ام ناكو . ةديبع ىبأ "”قارو ناسغ ىلأ ذامد لثم سانلا ىف اهنوعيديو
 ةلودلا تماقأ دقو . تابتكملا ذاختاو بتكلا ءانتقا ىلع نيريثك سفانت ةقارولا
 بتكلاب ةيانعلا دشأ اهيف تيناعو ةمكحلا راد ىه ةمخض ةبتكم ديشرلا رصع ذنم
 تناك ةيتكملا هذه نأ ق بير الو « ةيبنجألا تافاقثلا زونك لمحت ىلا ةمجرملا

 ؤ 1 . ةفرعملاو او رلعلا باللطل ىربك ةعماج

 ظ اهنف نوفظوي اوناكو ؛ تابتكملا ءانتقاب نونعي دارفألا نم نو ريثك لأ دقو

 ا 3 ىبابعلا ناهلس نب قحسإ ةبتكم كلذ نم « خسنلل نيقارولا ضعب
 أهنم محضأو , 290 رياحلاو رطاسملاو رتافدلاو ريطامقلاو قيقرلو طافسألاو بتكلاب
 هلو لإ باتكم هتبتكم ىف نكي مل هنإ لاقيو ىكمربلا دلاخ نب ىبحي ةبتكم ملفعأو
 خرؤملا ىدقاولا ةبتكم ًامخضو ًامظع ةبتكملا هذه قاف ارو ؛ "7خسن ثالث

 (؟) بتكلاب د قودنص ةئاهس ىلع لمتشت تناكو 7١ ةنس قوتملا روهشملا
 ظ .26) ًاراهنو اليل هل نابتكي ناكولمم هل ناكو

 ] ةيساسأ ةدام هدا بتكلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي ام كلذ ى لعلو

 . م14 ءابدآلا جعم ( :؛ ) 2101111 ٠
 . ١44 ص تسرهفلا (5 ) . ١/١« ناويحلا )١(

 )*( ناويحلا ٠/١" .



 ل

 نع هذخأو هيقلت لضفي هلعل امب 0 ب م « ةفرعملل

 نآرقلا ليوأتو راثالا بلطي لجرلا دجت دقو » : ظحاحلا لوقي كلذ ىو « ءاملعلا

 وه اه ًايضاق ”لعجي الو اًنهيقف دعي ال وهو « اًماع نيسمخ ءاهقفلا سلاجيو

 رادقم قف ظورشلا باتك ظفحبو ةفينح ىلأ هابشأو ةفينح ىبأ بتك ىف رظني نأالإ
 هيلع رمي ال نأ ىرختابو لامعلا ضعب نم هنأ نظتف هبابب رمت ىتح نيتنس وأ ةنس

 دلب وأ راصمألا نم رصم ىلع (ًايضاق ) اًنكاح ريصي ىتح ريسيلا الإ مايألا نم

 . ()١( نادلبلا نم

 دعت تناك لب « هدحو هقفلا ىف عيرسلا ليصحتلا اذه دعست بتكلا نكت ملو

 ًاديدش الابقإ سانلا اهيلع لبقي نأ ىعيبطف « ةفرعملاو ملعلا عورف عيمج ف كلذل

 تحبصأ دقل لب « ةبترملا ةمظنملا ةريزغلا هتدام نم ملع لكو نف لك ىف مل عمجت ال

 ةادآلا هذه ىلع نوبكي مهو ًاقوس ةفاقثلا ناولأو ةفرعملا مل قوست ىلا ةعيطلا ةادألا

 نم » نأب نينمؤم لاومأ نم نوعيطتس الك هيلع 3 ةلزعلا ةلطحلا ةنخزأ

 ني ريهتسملاو نايقلا قاشع قافنإ نم هدنع ذلأ بنكلا قل جرحت ىلا هتقفن نكت مل

 بتكلا ذاختا رثؤي ىح هقافنإب عفتني سيلو ؛ يضر اًنغلبم ملعلا ىف غلبي مل ناينبلاب

 . 20( هلايع ىلع نبللاب هسرف ىلارعألا راثيإ

 ناكو « اهيف نورجتي بتكلاب اهوثلم ةريبك نيكاك د مف يا رولا نضع , أشنأو

 اهيف أرقيل لب « يسارا ل
 غلبو . اهبح اص هنم هاضاقتي طيسب رجأ ريظن بادآلا فونص نم باطو ذل ام

 ظحاحلا ركذيو « بهذلاب هطوطخ مهضعب هوم نأ مهلمعب نيقارولا ةيانع نم
 بلطي ةارسلا ضعب ناكو «"» ًاديدش اًمقنأت مهبتك ىف نوقنأتي اوناك ةقدانزلا نأ

 . (؟) ةهاكفلاو لزهلا بتك ىف ىّتح ةفرسملا ةقانألا هذه

 دقف « ذئنيح ةيملعلا ةكرحلا راهدزال أيه ام لك دجاسملاو بتكلا نكت ملو
 هبشي ام ىلإ اهب اولوحت ذإ ءةارسسلاو ءارمألاو ءارزولاو ءافلحلا سلاجم اًضيأ اهل أيه

 ةرظانم نم ىَوري ام وحن ىلع «فنص لك نم ءاملعلا اهيف رظانتي ةيملع تاودن

 )١( اهدعي امو ةحفصلاو ردصملا سفن ( ؟ ) . مال/١ ناويحلا .
 )١( ناويحلا (:) . ههر//١ ناويحلا 1/1١".



 ه١٠١

 ىلاسكلا ةرظانم نم ىورسي امو ١١ ىدهملاىدي نيب ىرصبلا ىدي زيلاو وكلا ىئاسكلا
 سلاجم تناكو . "7 ىكمربلا دلاخ نب ىبحب ىدي نيب وأ ديشرلا ىدي نيب هيوبيسو
 نورواحتيو اهيف نولداجتتي ةلحن لكنم نيفسلفتملاو نيملكتملا ةريبك تاودن ةكماربلا
 نب ىحم ناك » : ىدوعسملا لوقي كلذ قو « لئاسم نم مه ضرعي ام لك قى

 .مالسإلا لهأ نم مالكلا لهأ هيف عمتجي سلجم هلو « رظنو ثحب اذ ىكمربلا دلاخ

 َْى مالكلا متركأ دق : هدنع اوعمتجا دقو ىبحب مل لاف « لحنلا لهأ نم مهريغو

 ةنيابملاو ةسامملاو نوكسلاو ةكرحلاو ىنلاو تابثإلاو ثول او مدقلاو روهظلاو نومكلا

 .ةيمكلاو ريوجتلاو ليدعتلاو ضارعألاو ماسجألاو ةرفطلاو رهوخلاو مدعلاو دوجولاو

 ىف مالكلا نم هنودروت ام رئاسو رايتخا مأ ىه ”صنأ ةمامإلاو فاضملاو فيكلاو
 حنس ام مكنم لك درويلو ١ ةعزانم ريغ ىلع قشعلا ىف نآلا اولوقف عورفلاو لوصألا
 قشعلا ىف مهراوحو مهمالك .نم ًافارطأ ىدوعسملا درويو 2؟' « هلابب رطخو هيف هل

 تاعوضوملا ى اهنوبعشيو اهنوطبنتسيو راكفألا نوعرفي اوناك فيك روصت

 ى ةنسلاو ةعيشلا بهاذمو مالكلا ملعو ةفسلفلا لئاسم سمت تناك ىثلا ةفلتخما

 ظ ظ . ةمامإلا

 ةعساو ةفاقث اًفقثم ناكو « ةرظانملاو لادجلل ةعساو ةحاس نومأملا سلجم ناكو

 راد ىف هسلاجم لوحي ىضف « لئاوألا مواعو ةفسلفلابو ةيوغللاو ةينيدلا مولعلاب ةقيمع
 نب ىحي لوةي كلذ ىو ةفرعملا عورف لك لوانتت ةيملع تاودن ىلإ دادغبب ةفالحلا
 تريخاف « دادغب نم ملعلا لهأو ءاهقفلا هوجو هل عمجأ نأ نومأملا ىنرمأ » : مكأ

 ضافأو لئاسم نع لأسف نومأملا مل سلجو مهترضحأو الجر نيعب رأ مهمالعأ نم هل

 سلجملا كلذ ىهتنا امل هنإ : لوقف مكأ نبا ىضميو ( ؟هلعلاو ثيدخلا نوئف ىف

 . سلجم ءاملعلا نم ةفئاط لكل نوكت ثيحب هسلاجم عونأ نأ نومأملا "ىلإ بلط

 تاعوضوم نم اهيف حرلط امو سلاجملا هذه نم ًاريثك دادغب هباتك ىف روفيط ضرعيو

 هذه نم ةيملعلا ةكرحلا ىلع داع ام ىدوعسملا روصيو . ةرظانملاو لدجلل ةفلتخم

 ًاريثك هيلإ نومألا برق » : لوقيف « .ريبك ىملع عمجم اهنأك تدغ ىلا تاودنلا

 .6 مكر“ بهذلا جو رد 0 ١88. ص ىجاجزلل ءاملعلا سلاجم 600

 . 45 صروفيطل دادغب ( 707١/5 . )  ةاورلا هابنإ )١(
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 .ماظنلا رايس نب مهاربإ قحسإ أو فاالتعلا ليذملا ىبأك نيراظنلاو نييلدحلا نم
 لهأو ءاهقفلا هسلاجم مزلأو ( مهريغو ةلزتعملا نم ديري ) امهفلاخو امهقفاو نمث امهريغو
 بغرف ( بتاورلا ) قازرألا مهيلع ىرجأو راصمألا نم. مهمدقأو ءابدألا نم ةفرعملا

 رصني ابتك مهنم قيرف لك عضوو « لدحللاو ثحبلا اوملعتو رظنلا ةعنص ى سانلا
 . 5 وبك 0 . ''' « هلوق اهب ديؤيو هبهذم اهيف

 , ةنكمم ةياغ دعبأ ىلإ عمجملا اذه وأ سلجم ا اذه ىف ةراّتعلا ةيرحلا تلفك دقو
 , !؟)ةقدانزلا ءارآ - ةهلاكلا ةيلقعلا ةشقانملل ضرع يأ لك ناك ثيحن

 عيمج ىف اًنقيثو اًطابترا مالسإلاب ذئنيح طبتري ناك عمتجلا نأ هيف كش ال امو
 « نيدلا ناطلس قوف لقعلا ناطلس حبصأ امنأك نكلو « ةيعامجالاو ةيحورلا هنوئش
 شقاني ءىش لك اذإف « رصعلا اذه ىف ةيلقعلا ةايحا قر ىيقحلا هثعاب كلذ لكو

 . لدحلاو ثحبلا طاسب ىلع ضرعي ء ىش لك اذإو « ةيرح ىف
 ىرغص سلاجم ىكمربلا دلاخ نب ىبحب سلجمو ريبكلا سلجنلا اذه ءارو ناكو

 رفعج نب بويأ سلجم كلذ نم ؛ نورظانتيو نولداجتيو ءاملعلا اهيف عمتجم لازي ام
 اك ملكتملا رمتش وبأو مالفنلا ًاموي هيف عمتجا دقو ءروصنملا رفعج ىلأ نبا

 هرطضاف « رظان وأ لداج اذإ هيبكنم الو هيدي كرحب ال هلعجت ةنازر رمش ىلأ ف
 نأ اهيف هرظان ةلأسم ىف نيهاربلا نم هيلع لقثأو ججحلا نم هيلع دروأ امب ماظنلا

 ةلدألاب هتكسي نأ هزجعأ نأ دعب هديب هتكسي نأ ديري ًاوبح هيلإ وبحم نأو هيدي كرحب
 ناك » : ىناغألا بحاص لوقي هيفو ةرصبلاب ىدزأ سلجم كلذ نمو « ''ةيلقعلا
 ىمعألا راشبو ءاطع نب لصاوو ديبع نب ورمع : مالكلا باحصأ نم ةتس ةرصبلاب
 اوناكف « دزألا نم لجرو ءاجوعلا ىبأ نب ميركلا دبعو سودقلا دبع نب حلاصو
 موجنلا بحاص ثدحتيو '4!( هدنع نومصتخيو ىدزألا سلجم ىف نوعمتجم
 .ق ةرشع ةرصيلاب عمتجي ناك ١ : لوقيف « ةدلبلا سفن قف رخآ سلجم نع ةرهازلا

 ديسلاو « "ىّنسس ضورعلا بحاص دمحأ نب ليلخلا : مهلثم فرعي ال سلجم
 نب نايفسو . ىونث سودقلا دبع نب حلاصو ىضفار رعاشلا ىريمحلا دمحم نبا

 )١( نييبتلاو نايبلا (؟) . 84ه /4 بهذلا جورم 91/1 .2020
 بتكلاراد عبط ) ىفاغأ (؛ ) . 44 /؛ ناويحلا (؟) ( 145/8 .
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 سأر نباو « قيدنز درجع دامحو « نجام عيلخ درب نب راشبو « ىردغص عشاجم

 ذبوملا تخأ نب ورمعو « ملكتم ىنارصنلا ريظن نباو « ىدوهي رعاشلا تولاجلا
 قيوغ ١ كالا انخأو اراغشأ ةغابلا دعانعم + _تاض رغاشلا قارا نانس خباز

 ءاوهألاو لحنلاو للملا باحصأ قتلي ناك فيك نيصنلا نيذه نم حضاوو .
 مهئاوهأب لصتت ىبلا لئاسملا نم ًاريثك نو ربثي اوناك .فيكو « سلاجملا ىف ةفلتلا

 ىرخأ سلاجم كانه تناكو . اليوط ًاراوح اهيف نورواحتيو مهللمو م
 سلجم رمعأ ناك » هيوسام نب انحوي سلجم نإ لاّقيو « نيملكتملاو ةفسلفتملل

 نم فنص لك هيف عمتي ناك ذإ فسلفتم وأ ملكت وأ ببطتمل دادغب ةئيدعب

 بتك سلجملا اذه ىف هيلع نوءرقي هذيمالت ناكو « بدألا لهأ فانصأ 5

 "”نينح سلجم هسلجم ةلكاش ىلعو . )بطلا ىق سونيلاج بتكو سيلاططسرآل
 هنزو ذخأي نأ ةيب رعلا ىلإ هلقني باتك لك ىلع هل مسر نومأملا نإ لاّقيو « قحسإنبا

 ةريبك ةو لذ قئاولاو مصتعم او نومأملا راشتسم للزتعملا داؤد ىبأ نبال تناكو . ًايهذ

 .4!لي ربج نب عوشيتخبو هيوسام نباو هيوملس ءابطألاو نيمجرتملا رابك نماهرضحي

 ناكم لك ىف ةاقلم ةفاقثلاو ةفرعملا داوزأ تناك امنأك ناسنإلا ىلإ ليخيو

 ىديبألا لكل ةضرعم تاقرطلا ىف ةحورطم تناك اًدقح ىهو قارعلا راصمأب ,
 نيقارولا نيكاكد اهلثمو نيدراولا لكل اهعيراصم ىلع ةحوتفم دجاسملا باوبأف :

 كلذل ناكو . عيمجلا قح نم ناجم ملعتلاو « ملعتلل بلطت فيراصم الو ١ راث

 ىكيو « ةماعلا ءانبأ نم اوناك رصعلا اذهل ءارعشلاو ءاملعلا روومج نإف « ةديعب

 نب ملسمو ةيهاتعلا وبأو ساون وبأو د رد ني راشن رباب ربزلا البا نأ دل

 اناني هوبأ ناك راشبف بعشلا ى ايندلا ةقبطلا نم اعيمج ناك مامت وبأو ديلولا

 «هلوعت تناك لزغلا اذه نمو فوصل ةلزاغ 0 ساون وبأو: 6 ..نبللا ترضي

 ظ اهعيبي ةفوكلا عراوش ىف هربهظ ىلع دارو داو فزملا لمح هرغص ىف ناك ةيهاتعلا وب أو

 ”نممو « ًارامخ وأ ًاراطع هوبأ ناكف مامت وبأ امأ ءاكئاح ملسم وبأ ناكو ناكو « سانلل

 )١( ص ( ىجن احلا ةعبط ) . ؟ة/10 ةرهازلا موجنلا 749 .
 ص ةعبيصأ ىفلأ نبا (5) ةعبط ) ةعبيصأ ىلأ نبال ءابنألا نويع (؟) و١١

 ناويحلا 0 ءزحل |نم لوألا مسقلا ( تو ريبب ىنرعلا ر ؟فلار ادد غ#/١١ .

 ءامكحلا رابخأ ىف ىطفقلا نباو ١١4 ص ىفاثلا
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 عيمج ى ءاملعلا ناك كلذكو « ةماعلا ءانبأ نم مهروهمج ناك ءارعشلا نم مهءارو

 دمحأ ىلأ لثم اهيف أشن' ىلا هتفرحو هملع نيب عمج نم مهنم ناك لب محلا نوف

 . نيملكتملا نم امهو « لالقلا العف عنصي ناك ىذلا ل'القلا بيعشو رامتتلا

 اوناك ةماعلا رْثكأ نأ ىلع لدي ام صوصنلا نم انيديأ نيب نأ قيعأو كلذ نم دعبأو

 ىأ الو باجح ىأ اهنيبو مهنيب نكي ملذإ « ةفاقثلا نم ةفلتخم ًاظوظح نوبيصي

  نيقارولا نيكاكدو دجاسملا ىف اهيلع نودغيو نوحوري اوناك دقل لب « زجاح

 ظحاحلا ىرن نأ كلذ رع ام ريخ نمو« ةفرعملا عيباني نم هيلإ عزن ام لك لهنف

 اوناك نيراطعلا نأكو « ١2!ةلزتعملا انبياحصأ نم نيراطعلا ضعب تلأسو » : لوقب

 ةيقب مهلثم ناك نأ دب الو مهريغ عبتي نم مهنمو ةلزتعملا عبتي نم مهنم اماسقأ

 نورصاني مهو « كاذ وأ بهذملا اذه نورصاني مهف 2 فورحلا باحصأو راجتلا

 نم لب « بسحف نيفقثملا طاسوأ نم ال هعابتأ ذاتسأ لكلو كاذ وأ ذاتسألا اذه

 ةوعدلا ف هطاشنو ماظنلا نع ة ةرهازلا موجنلا بحاص لوق مهفن كلذبو ء اضيأ ةماعلا

 ررقو ماظنلا مهاربإ ,| رهظ 77١ ةنس ىو » : لوقي ذإ دادغبب ةيلازتعالا هئارآل

 هتلاسر ىف ظحاحلا ىرنو . « "١قلخ هعبتف « ردقلا ىف ملكتو ةفسالفلا بهذم

 ةدسافلا مهئارآ فق نيدحلملا ةشقانم مهضرعت ةماعلا ىلع ركني (« ىراصنلا ىلع درلا »

 نمو ١ : لوقي « ةلدألا نم اضقن اهضقني امو ءارالا كلتب ةقيقدلا مهتطاحإ مدعل

 ةجاحمب قحأ دحأ سيلا هنأو ملكتم هنأ ىري نيملسملا نم ناسنإ لك نأ ءالبلا

 باصأ هرصعل ملسم لك نأ نم هاوكش هيلع لدت ام انمهيو . ( دحأ نم نيدحلملا

 لثملابو « ةدسافلا لحنلاو للملا باحصأ جاجح ىف نيملكتملا ةقيرط نم اًظح

 . ةيرعشلاو ةيوغللاو ةينيدلا ةفاقثلا نم اظوظح بيصت ةماعلا تناك

 دف © رصعلا ىق ةيملعلا ةكرحلا راهدزا ةرمث ناك كلذ نأ ىف كش نم سيلو

 ءاذغ اتحبصأو « ةماعلا طاسوأ ىف ىبح طاسوألا عيمج ى ةفاقثلاو ةفرعملا تلغلغت

 نم نير ناك ءابدألاو ءاملعلا نم ةوفص تزربو 2« بولقلاو لوقعلا عيمجلا

 تعاطتسا ذإ « ةرهاب ةبصخ ةدايق ةيبدألاو ةيملعلا نيتكرحلا تداق ةماعلا ءالؤه ءانبأ

 اوقع نم اهيلإ فيضت نأو ةنيابتم تافاقث نم ةيبرعلا ىلإ لقن ام لك غيست نأ

 0 ويطل 0
 . 794/5 ةرهازلا موجنلا (؟)
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 راثآ نم اوبتك ابو مولع نم اوثدحأ امب « اعد ةيبرعلا انتراضح رعد ام اهب ولقو

 . ةدلاحخ ةي رعش تاياو ةعئار ةيلّمع

 ةكراشمو لقن : لئاوآلا مر

 . اذهل ةيبدألاو ةيملعلا نيتكرحلا راهدزا ىلإ تعقد ىلا بابسألا مهأ نم ناك

 مثآلا تافاقث نيبو ةصلاخلا ةيبرعلا ةفاقثلا نيب ب رمشل بصخلا لاصتالا رصعلا

 دات لاضصتالا ازد .ناكو . مولعو فراعم نم اهيف ىوط امو ةب رعتسملا ةبولغملا

 ةمجرعلاو لقنلا قيرطو نيب رعتسملا عم ةهفاشملا قيرط : نيقيرط ةيمأ ىب رصع ذنم

 تيمحا هنأ نم 0 ام ودعي هلا نمز اقيض ىناثلا قيرطلا لظ دقو

 نب رمت نأو ''موجنلاو بطلاو ةعنصلا ف بتك ضب ةيواعم نب ديزي نب دلال

 خيرات ىف اًباتك نأو نيعأ نب 2'!نرهأل بطلا 3 ع ةمجرتب رمأ زيزعلا ديع

 تائيب تضم دقو . كلملا دبع نب (' 'ماشخ مجرتت ةيسايسلا مهملقنو نييناساسلا

 تاقلح نم اهب امو ةريدألا اهلثمت تناكو « ذئنيح اهطاشن سرامت ةيملعلا نيب رعتسملا

 نارتو نيبيصن قو ةرصبلا نم ةيبزقلا روياس دم قى ةرئانتم سرادملا نم ةيملع

 امه « ةينانويلا ةفاقثلا اًعيمج اهيلع بلغت تناكو « ةيردنكسالاو ةيكاطنأو اهرلاو

 ىداليملا عبارلا نرقلا ذنم اوطشن دق اوناكو « نييحيسملا نايرسلا ءاملع اهيلع للغي ناك

 ظ عساتلا نرقلا ىبح امدت# هكا هذه ق مهطاشن رمتساو « ةينانويلار اثآلا ةمجرت ف

 مساب فورعملا ىردنكسإلا سونوب وليف انحوي مالسإلا لبق مهيمجرنم رهشأ نمو

 ةريثشك ايتك ةينانويلا نع لقنو ىداليملا م نرقلا ف شيعي ناكو ىووحتلا ىحب

 تتاوييس سري وس ىومألا رصعلا ىف مهز ربأأ نمو . «؟7تايعيبطلاو بطلاو قطنملا ف
 كل ل يس

 ] . 8١ ص ( ةرهاقلاب كيلا نايبلاو 84٠ ص ممدنلا نبا ( 0(

 نم ىناثلا .لانف يما نأ نار ظنا (:) .؟؟ ١/1

 رابخأو نص (توريب ةعبط ) لوألا مدقلا لجلج نبال ءاكحلاو ءاطألا تاّقبط )3

 1 ىلبسو. نانوهلا مولعو ١ ص ىطفقلل ءاخحلا 5١. صا( ةرهاقلاب ىنرفلا ىملعلا دهعملا رشن

 ةضدلا ةبتكم رشن ) ىريلوأل برحلا ىلإ اهلاقتنا قداصل ناريإ نع تاحفص رظنا (#

 . #١5 6 "ال ص ( ةيرصملا واجنألا ةبتكم رشن ) ىزاجح ىطصمو تأشن
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 قايرسلا وحنلا ف مهم فنصم هلو « ىواهرلا بوقعيو نيرسنق ريد فقسأ .

 ةينانوملا تافنسص ىملا 3 ةمجرت ق ىلوطلا ديلا ىبابعلا رصعلا ف موغع نمل ناكو

 ةغالا .ىلإ ةينايرسلا مهتغل نمو اهقذحي مهنم ريثك ناك ىلا ةيلصألا اهتغل نم
 اهلعلو « ةرصبلا نم ةبيرقلا روباسيدنج ةسردم ىهزك ارم ارم رهأ نم ناكو . ةيبرعلا
 تافنصم نم ريثك ناكو . ةينانويلا ةفسلفلا ىلع فوعتلا ىف ةفوكلا تقبس كلذل
 ( بسحف مهتفاقث لعن قال م سبرغلا ىلدأف « ةيسرافلا ىلإ جرت دق نيينانويلا

 عمملا نبا لقن نم فورعم وه أم ومن ىلع ةينانويلا راثآلا ضعب لقن ىف اضيأ لب

 ةراشإ كلذ فو « ةيب رعلا ىلإ لصألا ىدنه لا ةنمدو ةليلك لقن دقو ؛ وطسرأ قطنل
 (١١مهتلقن ةطساود ةيب رعلا ىلإ لخدت تذحخأ ةيدنه ا نم ةيسرافلا ق ناك ام ىلإ

 . لقنلا اذه ىف اوكراش دنهلا ىبرعتسم نم اًموق نأ ليلق امع ىرنسو

 ةديدش ةيانع لقنلا اذهب نونعي رصعلا ةحتاف ذنم نييسابعلا ءافلخلا ىرنو
 « ةياغ دنع وأ دح دنع فقي نأ هب نوديري ال مهنأكو ةلئاطلا لاومأألا هيلع نوقفنيو
 نيمجنملا برق ةفيلخ لوأ ناك » : ىدوعسملا لوقي هيفو روصنملا كلذ ىف مهمدقتي
 ءالؤه وبأ وهو هيدي ىلع ملسأو ىسوجما تخبون هعم ناكو موجنلا ماكحأب لمعو
 لوأ وهو . يجنملا ىبال رطسإلا ىسيع نب ىلعو يجنملا ىرازفلا مهاربإو - ةيتخيبونلا
 ةليلك باتك اهنمو ةيبرعلا ىلإ ةيمجعلا تاغللا ناو دا ةفيلخ
 « اهريغو تايقطنملا نم سيل اططسرأ بتك هل تيتو ع دنه دنسلا باتكو ة 0

 . « ")سديلقوأ باتكو قيطاميرألا باتكو سوميلطبل ىطسحملا باتك هل جرش
 اًمجنم ناك هنأ ريظيو ىسرافلا تخبونب نريقي مجنتلاب روصنلا ماّهاو

 امهيناثلو هايحاص ناك كلذكو «ةيكلفلا "7 لوادحلا ضعب ضعب عضو هل بسني ذإ«أ اديك

  بكاوكلا دصزا ةيكلف ةلآ وهو  بالرطسالا ىف ةلاسر ىسيع نب ىلع وهو

 كلفلا ملع نم سرفلا دنع ناك اي روصنملا فتكي ملو . را لا اهرشن دقو
 سوميلطبل ىنانويلا ىطسحملا باتكو ىدنهلا دنهدنسلا باتك هل لقت دقف ؛ ميجننتلاو
 برعلا نأ كلذ ىبعمو 1 بك اوكلاو كالفألا تاكرحو موجنلاو ةئيطا ملع َْق أمهو

 . :54١/6 ىدومسملا (؟) تيعزما قارئارك رم د خلب ةنيدم 5 6

 . 5١١ ند ىريلوأل نانويلا مواع 0 كديعم اهم ناكو 0 ةيسرافلا ناتفاقثلا هيف 1

 .4١ة4صيىربلوأ رظنا . روهشملا ىذوبلا راهمونلا



 ١١ ظ

 نم اضيأ هيف اودمتسا مهنأ دب الو نانويلاو دنطاو سرفلا نم ملعلا اذه ىف اودمتسا

 0 ' مجنتلاو كلفلا ىف نيينادلكلا ةئرو ةئباصلا

 00 ا وجسر هدا

 ةنس روصنملا رفعج ىبأ ىلع دفو دنحلا نم !دفو نإ » : لاَتف ةيب رعلا ىلإ لّقنو

 كلفلا لامعأ رئاسو اهباسحو بكاوكلا تاكرح ةفرعم ىف رهام لجر مهيفو 5

 ' همسا ةيتيركسنسلا ةغللاب باتك بهذم ىلع اصوصخو هتمأ ءاملع بهذم ىلع

 ىضايرلا ىكلفلا ه 7 « 5 وأ م 578 ةنس هفلأ ( تاه دس سمْهارسب )

 هتمجرتب رمأ مث « باتكلا رصتخم ءالمإب ىدنملا كلذ روصنملا فلكف (تبكم*رب )
 تاكرح باسح ىف الصأ برعلا هذختت هنم باتك جارختساب و ةيبرعلا ةغللا ىلإ

 هتشا (')اجيز هنم لمعو ىرازفلا كلذ ىلوتو . لامعألا نم هب قلعتي امو بكاوكلا

 بهذم أدتبا ثيح نومأملا مايأ ىلإ هب الإ اولمعي مل مهنإ ىتح برعلا ءاملع نيب
 نم ريخألا ءزحلا ىلع برعلا رصتقاو . . ةيكلفلا لوادحلاو باسحلا ىف سوميلطب

 . © (')دنهدنسلا هوو اليلق هوف رح م (تناه دس ) وهو قباسلا باتكلا مسا

 انضانو ناكو قراط نب بوعي ىدنملا ماعلا اذه نع اوذحأ نم ونيلات ركذيو

 . (")كلفلا ىف ةميق تافلؤم هلو ًازاتم

 نم سيلاططسرأ بتك ىطسهملا بناجي روصنملل مجرت هنأ ىدوعسملا ركذيو
 ملع ى وهو سديلقأ باتكو باسحلا ىف قيطامبرألا باتكو اهريغو تايقطنملا

 ركذي ملو . ةينانوي بتكلا كلت عيمجو « اهتابكرمو اهتاهّمأ ةيسدنملا لاكشألا

 ىعدتسا هنأ فورعمو « ةيبرعلا ىلإ ةيبطلا بتكلا لقنب روصنملا ةيانع ىدوعسملا
 ناتسراهب ىف ءابطألا ريبك عوشيتخب نب ليربج نب سيجروج ةرجهلل ١44 ةنس ىف

 ىلإ ةينانويلا نم ةريثك ابتك لقن دقو هبناجي نوكيل هتسردم سيئرو روباسيدنج
 سيجروج ناكو . ةيبط ابتك اهروهمج ى تناك اهنأ نظلا بلغأو 2؟!ةيب رعلا

 بطلا مدخت هدافحأو هئانبأ نم لايجأ هدعب نم تبقاعتو « ةرطاسنلا نايرسلا نم

 . ٠١5 ص ىريلوأل نانويلا مولعو ؛ هيكلفلا لراذحلا رغم سيرلا (1)

 ىطغقلاو ماوي ص ةعبيصأ ىفنأ نبا (4) برعلا دنع هخئراتو كلفلا لع رظنا (؟)

 .9١٠و9 ص . 1١549 ص وئيلانل

 ؟88ص: تسرهفلاو ١١5 صونيلان ( م )
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 ةمجرملاو .٠ ىحب و ىلانويلا بطلا بتك ةمجرت ىق روصنملا دهعل مهرس عمل نمو

 ةنس قوتملا قيرطبلا  18١سونيلاجو طارقبأ بتك نم ةفئاط لقنب ىلع ذإ 2١١ ,

 امم ناكو « اًعساو اًطاشن ةكماربلا هئارزوو ديشرلا رصع ىف ةمجرلا طبشنتو
 ةريبك ةفئاط فيظوتو ةمكحلا ةنازخ وأ ةمكحلا راد ءاشنإ ذئنيح اهتوذج نكد
 اذه ىلع موقي ناكو « مورلا دالب نم اهيلإ بتكلا بلجو اهب نيمجرملا نم
 ع روباسيدنج ةسردم نم ايروطسن اسديبط ناكو هيوسام نب انحوي مخضلا لمعلا
 ةرقثأب دجو امن ع ةيبطلا ةعدملا تكلا ةمجرت ديشرأا هدلق » : : لجلج نبا لو ب ةيقو

 عضد : ةمجرلا ىلع انييهأ هعضوو «. نوملسملا اهايس ها دالببو ةيرومتو

 قوت ذإ اليوط هيوسام نبا شاع دقو . « )هيدي نيب نوبتكي وا ل اياتك هل

 ذئنيح ةمجرتلا ىف مهسأو . ةيودألا بيكرتو بطلا ىف ةريثك تافاؤم هلو 757 ةنس

 بطلا ىف ةفلتمم بتك هيلإ فاضت ذإ ديشرلا ءابطأ ريبك عوشيتخب نب ليربج
 . قطنملا ةعانص ىلإ لخدملا باتكو

 اوعاطتسا ام لكب اوعجش دقف « ذئنيح ةمجرتلا ءاكذإ ىف مظع لضف ةكمارمالو
 نم « ةيدنهلاو ةيسرافلاو ةينانويلاو ةيمورلا نم ةيب , رعلا ىلإ ةسيفنلا رئاخذلا لقن ىلع
 ةعارزلا ف مجرب نأ ةيردنكسإلا كريرطب ىلإ ىكمربلا دلاخ نب ىحي بلط كلذ
 ضعب ةمجرت ةداعإ هب اونع امم ناكو « !')هعمرب همجرت دقو « ةيمورلا نع اناتك

 ىلع « اًناقتإو ةقد ريكأ نوكت ثيحب « مرصع لبق تمجرت ىتلا ةينانويلا بتكلا
 ناسح ابأ هل بدن دقف 5 سوميلطبل ىطسحملا باتكي دلاخ نب يي ع
 ةلقنلا ارضحأ نأ دعب هحيحصت قى ادهتجاو ءانثن اف ةيكذلا تيب حام املس
 ةمجرس ةعساو ةيانع اولع دقو . ( 3 حضأو هحصفأب اذعخأو مهلقن اريتحناف ع ن نيدوحا

 ةمجرتلا هذهب مهالت ىذلا رصعلاو مرصع ىف ضهني ًاريبك ”اليج ىرنو ىبسرافلا ثارتلا
 ةمجرت نم ءرثكأ ىذلا تخبون نب لضفلا مهسأر ىلعو تخبون لآ مهنيب نم ركذن
 بتكلا ضعيب هتثادح ىنومأملل ىجرتيناكو لضفلا مهم ءأر ىلعو لهسلآو « 07 كلفلا بتك

 باتك ى دادغب ىلإ اطاقتناو ةيردنكسإلا ىريلوأ رك ذو ١ ا ص قيما ىنأ نبا( (
 و نيسلا هيكل تادويلا تارا مولع ر ظنا . ميجنتلا ىف ًاباتك سوميلطبل جرت هنآ
 . ”04 ص تسرهفلا (:) . 5” ص نانويلا

 . "م0 ص تسرهفلا (ه ) ب للاب ا نبأ (؟ )

 ةسردم نع فودريام سك ام لاقم رظن ا(؟)



 ل

 نب دمحم ذئنيح ىسرافلا ثارثلل نيمجرملا زربأ نمو . ١١2هتمجرتب بجعيو ةيسرافلا
 ىورسكلا ىسيع نب ىسومو هأشنادرم نب مارهبو هيوهاش نب هيودازو ىكمربلا مهج
 ٠ .اهنازرخ لح نزع وب لودر مكمل ةنارغ هيام لم اخ رسفلا قب رو
 كباب نب ريشدرأ 2دهعو ردهم جرب لاثمأ هولقن ام سفنأ نمو . '”نيروهشملا

 قالخألا مراكمو بادالا فونص ىف درخ («؟!ناديواج باتكو روباس هنبا ىلإ
 تردنابأ لقت هنقو» هللا هلل كلا نريغا وه اسأ فوري ةناكأ ناره ماكو:
 ؛ ىكمربلا ىحي نب رفعج ىلإ هادهأو رعشلا ىلإ ةنمدو ةليلك باتك ديمحلا دبع
 ىبرعلا رعشلا ىلإ لقن هنإف ًاضي أو « !تيب فلأ رشع ةعبرأ ىف همظن هنإ لاقيو
 ثارلا ةمجرت ىلإ ةكماربلا عفد ام وحن ىلعو . '١ناورش ونأ ةريسو ريشدرأ ةريس
 : ظحاحلا لوقي « هتمجرتو ىدنحلا ثارعلاب عافتنالا ىلإ اًضيأ اوعفد ىنانويلاو ىسرافلا

 ذابدنسو لقر.بلقو ركيزابو هكنسم لثم دنهلا ءابطأ ىكمربلا دلاخ نب ىحب بلتجا »

 مه اوكراشو ان ناعرسو دادغبب ريبكلا ناتسراهبلا ى اولمع دقو « نالفو نالفو

 (") ريقاقعلاو بطلا ىف ةصاخو ةيدنهلا زونكلا ضعب لقن ى دنحلا ةب رعتسم نم مهريغو

 امك" « 2هنايب ىف ظحاحلا اهلجس ةغالبلا دعاوق ىف ةليوط ةفيحص مهلقن لمشو
 . ")ةماعلا هب علوت امم راهمألاو تافارحلا ىف ةريثك ًابتكو دابدنسلا ةصق لمش

 لوحت ذإ ٠ نومأملا دهع ىف اهتاياغ دعبأ ةمجرلل ةداحلا ةجوملا هذه غلبتو
 "دنجو روهشملا هدصرم اهب قحلأ دقو ًاريبك ايملع ًادهعم هبشي ام ىلإ ةمكحلا 0
 مورلا كلم ىلع نومأملا ( بلغ ) رهظتسا امل » : ميدنلا نبا لوقي « ةمجرللا ف
 دلبب ةرخآدملا ةنوزخا ةميدقلا مولعلا نم راتخي ام ذافنإ ىف نذإلا هلأسي هيلإ بتك
 جاجحلا مهنم ةعامج كلذل نومأملا جرخأف . عانتما دعب كلذ ىلإ باجأف « مورلا

 اودجو امب اوذخأف « مهريغو ةمكحلا تيب بحاص ملسو قيرطبلا نباو رطم نبأ

 )١( ص . ىرصحلا رهاوطبا مج رظنا (؛) . ؟م9 ص ىرايشهملا 74
 اهدعب امو ةيسرافلا نع ةلقنلا ءالؤوه ى رظنا (؟) .

 . 7١١ ص ىرايشهملا (ه ) نايبلا باتكو #4١ « ١ال4 ص تسرهفلا
 . 7" ص تسرهفلا )10 . 54/86 نييبتلاو
 45١:. 2 ”49؟ ص تسرهفلا (07) ثالث هقباسو باتكلا اذه ى عجار (؟)
 . 47/1١ نييبتلاو نايبلا (م) ىنأ نباو 45 ص ( لكتف رشن ) ظحاجلا لئاسر
 . 424 ص تسرهفلا (9) . ١١ه ص ةعبيصأ
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 هيومان نب اك نإ لق دقوا لقشف ع هلقتب مهرمأ هيلإ هولمح املق « اوراتخا ام

 نورد نب لهسل هتمجرت ىف هتابن نبا لوقيو « !'!مورلا دلب ىلإ ذفن نمت : ١ هلعج
 نم نومأملل تلقت ىلا ةفسالفلا بتك ىهو ةمكحلا نئازخ ىلع اًبتاك نومأملا
 بلطي هيلإ لسرأ ةريزحلا هذه بحاص نداه امل نومأملا نأ كلذو « صربق ةريزج

 اهلسرأف ع دحأ هيلع رهظي كيو رع ريع اكوا نانويلا بتك ةنازخ

 "اهل ًانزاخ نو ره نب لهس لعجو « نومأملا اهب طبتغاو « هيلإ (

 ةريبكلا ةسسؤملا كللتب نيمجرملا ءالؤه دنع اليلق فقن نحنو ٠ جاجسحلا ملوأو

 باتكو 20 سديلقوأل ةسدنطا ىف لوصألا باتكل هريرحتب رهتشا دقو رطم نبا

 عيمج ةينانويلا ةويلاو ةينيتاللا ديجي ناكف قيرطبلا نب ىبحي امأو . !؟! سوميلطبل ىطسحملا

 ى هبتكو سفنلا ىف ًارصتخم سيلاططسرأل جرتو سواوط ةصق نوطالفأل مجرت دقو
 مساب فوورعملا ردنكسإلا ىلإ وطسرأ باتكو 0 فو ناويحلا قو ةيولعلا راثالا

 ضعبو صصقلا نم جيزم ىلع لمتشيو وطسرأ ىلع لحتن امم وهو « رارسألا رس
 . 217 نوما الت :قايرلا هباتك اضبأ مجرتو «ةيذغتلاو ةحصلا قو ةسايسلا ىف 6

 نمم انوكي ملف نوره نب لهسو ملس امأ « هيوسام نب انحوبب فيرعتلا ىضم دقو

 هبنأ نم امهو : هيف ناح نيو اهنع لقنلا ناعجاري نمم اناك امنإ « ةينانويلا نع نولقني

 ةمجرتلا ىف نومأملا دهع ذنم عملي هعسا ذخأ نمي .انفاسأ انك ةيسرافلا نع نيمجرملا
 نزولا نأ هل مسر نومأملا نإ اولاق ىح هتمجرت ف اًقيقد ناكو ( قحسإ نب نينح

 . ىناثلا ىبابعلا رصعلا باتك كلذل هناكمو 754 ةنس ىلإ شاع دقو أيهذ همجربي ام

 ىصمخلا ةمعان نب هللا دبع نب حيسملا دبع مهانيم# نم ىوس نيمجنرملا رابك نمو
 سيلاططسرأل طيلاغألا باتكل هتمجرتب رهتشا دقو ةرجهلل 7٠١ ةنس لوح قوتملا

 « اًضيأ هل ىعيبطلا عامسلا باتك ىلع ( سونوبوليف انحوي ) ىوحنلا ىبحم حرشو

 . 789 ص تسرهفلا ) ١(
 ةعيطم عبط ) هتابن نبال نويعلا حرس (؟)
 . ١5١5 ص (( ةرهاقلاب تاعوسوملا

 أذه لّقن : "ال١ ص ممدنلا نبا لوقي ع(

 ةبسن فوراطلاب اهدحأ فرعي نيلقن باتكلا
 «نومأملا ىلإ ةبسن ىومأملايىفاثلاو ديشرلا نو ره ىلإ
 ظحاجلل ناويحلاو 7١؟ صص ةعبيصأ ىلأ نبارظنا

 ١/٠60 ص ىطفقلاو 54 .

 . 5١١ ص ىريلوآل نانويلا مولع ( ؛ )
 روب ىدل مالسإلا َْق ةقسلفلا ( خيرات (ه ه)

 .778 ص( رشنلاو هةيضصربلاو فيلأتلا ةنحل رشن )

 .51107 ص ىريلوأو 19 نص لجلج نبا (5)
 ةيفاقثلاةرادإلا رشن ) لييمو دلأل برعلا دنع ملعلاو
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 وطسرأ اجيلرتوأ وأ ةيبوب رلا تانك وهو ل هيلإ هي ياتك مرد «٠ صيخلت فدو

 ةنس قوتملا ىردنكسإلا نوطالفأ تاعوسات نم سبتقم  77٠١كلذ لجأ نمو داليملل
» 3 

 . ١7" ةيوق ةثدحم ةينوطالفأ ةعزنب باتكلا ضيفي

 قحلأو روصنم ىلأ نب ىبحيل ريبكلا هدصرم ىلع فارشإلا نومأملا لعج دقو

 ىسوم نب دمحتو ىبالرطسإلا ىسيع نب ىلع لثم !2١ نييكلفلا ىهبان نم ةفئاط هب

 ةسردم ىلإ لوحت نأ دصرملا اذه ثبلي ملو . ىرهوحلا ديعس نب سابعلاو ىتزراوخلا

 تدافأ دقو . ركاش نإ ىسوم ىب لثم ىكلف ريغ اهيف جرخت ةريبك ةيكلف ةيضاير

 سيفلاو دونملا اهيلإ اهقبس ىبلا ةيفارغخحلاو ةيضايرلا ةيكلفلا ثاحبألا نم ةسردملا هذه
 كالفألا تاكرتلل تعضو ذإ « ةرهاب ةديدج تافاضإ كلذ ىلإ تفاضأو + نانوملاو
 ةطيرخ ىلع تانيسحت تلخدأو نيمدقألا ىدل ناك امم ةقد رثكأ لوادجو تاحيز

 ساسأ ىلع ضرألا طيحم تاجرد نم نيتجرد سيقت نأ تعاطتساو « سوميلطب
 . '''ةريثك ةيضايرو ةيفارغجو ةيكلف ثحابم ىلإ « اهتيورك

 اوماق نيذلا نييكلفلاو نييضايرلا ءاملعلا ربكأ وه ىبزراوحلا ىبوم نب دمحو
 ىملاعلا خيراتلا ىف ديدج رصع *ىشنم قحب ”دنعي وهو « دصرملا اذه ثاحبأ ىلع
 ىف هدعب نم عاش ىذلا همسا هاطعأو هدعاوقو ريحا ملع فشتكا ذإ تايضايرلل

 اني قو ةيدنملا باسحلا ماقرأ ق ةركتبم اشاحمأ هيلإ فاضأ دقو « هلك ملاعلا

 ىف هلو » : لييمودلأ لوي « ةيكلفلا لوادحلا وأ جايز آلا ىفو ةيفارغحلا ىفو تاثلثملا

 ةيب رغلا بوعشلا ىف كلذ دعب مث ةيمالسإلا بوعشلا ىف الوأ « ريثأت مظعأ لاا اذه

 ىناثلا نرقلا نم هل ةينيتال ةمجرت دوجو عم ىبرعلا هصن دوقفملا هباسحو « ةيحيسملا

 ماظنب مهدعب نم نيتاللاو برعلا فيرعت ىف لضفاا مظعأ هل ناك .ىدالملا نقع

 ىلإ طقف دي ل ةلباقلاو ربخلا باسح قى رصتخنا روهشملا هباتكو « ىدنملا ددعلا

 ىف ًاديدجأ ًارصع حتتفا هنإ لب ء ىللاحلا هلول دم هئاطعإو ربخلا 0 ظفل عضو

 باسحب ةصاخ لوادج عضوو « ةسدنهلا ىف ان امرأ ككلار .  تايقامرلا

 . 789 ص تاتويل لآ مرار 00 ع روي كورسا رز

 - لييمودلأ نييكلفلا ءالؤه ثوحن قى رظنا (*) . 7١7 ص ىريلوأل

 . 777 ص ىريلوأو ١48 ص تسرهفلا نومأملا دهعل نييكلفلا ق عجار (؟ )



١» 

 ةيكلفلا حوطسلاو تاثئلنملا )١( ( .

 (« هلباقملاو ريخلا ( هباتك دمحأ ىسرم دمحمو هفرشم ىطصم ىلع رشن دقو

 لوادحلا عنص ىف حجن هنأ رهظيو . هب اهونم هل نومأملا عيجشت هتمدقم ىف ركذي وهو

 ريغصلا دنهدنسلا هامس اجيز عنطصا » هنإ ونيلان لوقيو « اعئار احاجن ةيكلفلا

 ىف هفلاخو « دنهدنسلا ىلع هساسأ لعجو «٠ سرفلاو دنطا بهاذم نيب هيف عمج

 لصد رك ليم لعجو سرغلا بهاذم لع هليداعت لعجف ٠ ليملاو ليداعتلا

 . ( () سوميلطب بهذم

 نييكلفلاو نييضايرلا ةلسلس اعئار ًاحاتتفا حتتفي - بير نودب  ىيزراوحلاو
 بطلا ف نو ريثك رصعلا اذه ُْق غب دقو َ ماظعلا برعلا ءاملع نم نيفارغحلاو

 لويس نم هب رخزت امو ءابطألا تاقبط بتك كلذب دهشت ام وحن ىلع ريقاقعلا ىلعو

 انحوي عاطتسا دقو . اهبيكرتو ريقاقعلاو اهجالع قرطو ضارمألا ىف بتكلاو لئاسرلا
 ضعب فيضي نأ "'ةدرقلا حيرشت نم هيلع فكعي ناك امب  هيوسام نبا

 ةلاسر نويعلا بط َْق هلو 6 حيرشتلا ملع َْق نسوتلاج نا م لإ ةديدحلا جئاتنلا

 ىلإ تمجرتو هرصع دعب و هرصع ف اهتريش كود كو نيعلا لغد 0( اهامس ةمهم

 . (؟!ةينيتاللا

 وهو « نايح نب رباج رصعلا اذهل رهظ ىح ًاملع هيف نودادزي اولظو ( ءايميكلا )

 نم ًاريثك هيف فالخو ةبرجتلا مئاعد ىلع ملعلا اذه ىسْرأف « وك ىلديص نبا

 تمخترت 4 ةلاسو ةثاطب قه رثكأ ى كللذ' روصو.« :هصاوختو ريك الا ق' تتايرلتلا

 ريكأ هل ناك ام ىلج دئاوف نويبروألا اهنم دافأو ةب ةينيتاللا ىلإ ةريبك ةفئاط اهنم

 هتافنصمو رباج ةيصخش ىف ككشت دقو . مهرايدب ةيئايميكلا ثاحمألا ةضهن ىف رثألا

 ميدنلا نبا ىرل ىبح ءامدقلا صعب هأدب كش وهو « (*) نيثدحملا نيثحابلا صعب

 ع ءايميكلا ملعل لوألا سسؤملا  عازن نود - وهو «"7اليوط !ًءدر مهيلع دري

 بيجن ىكزل نايح نب رباج باتك رظنا ( ه ) .4:١م ةحفصب نراقوا ه4 صلييمودلاأ ) ١(

 لييمودلأو ١5 ص برعلا مالعأ ةلسلس ىق دومحم . ١ا/ه ص ونيلات 0

 . ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد قف رباجةداموو 4 ص . -1١١9 ١1؟8م ص ةعبيصأ ىلأ نبا (")

 . 459 ص تسرهفلا )١( . 584 ص ىريلوأل نانويلا مولع ( ؛ )
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 «٠ ةيفارغحلاو ةيكلفلاو ةيضايرلا مولعلل لوألا سسؤملا ىزراوحلا نأ اك « سرعلا
 ةيب رعلا ةيبطلا ثاحبألل لوألا سسؤملا هيوسام نب انحوي نأ اكو

 7 0 6 ا سال 0 تنك 0 لإ هلقنب 0 م دا ظ

 ءاقإلا لع ف اعد 200 ملأ هناا ا ىلرعلا لا ضورعلا مع عضو ىلإ 0

 ("!ةيقيسوملا هبتك ىف هتودق ىلصوملا قحسإ هذختا

 نانويلا ثارت نم ىرخأ لويس اهعم ىرجت تناك ةمجرلا نم لويسلا هذه لكو .

 لقني الا اذه. نم ءىش قبب هنأ نظي ناسنإلا داكيل ىبح « دنلاو سرفلاو

 لصتا ام وأ تاعانصلاب لصتا ام وأ مولعلاب لصتا ام هنم ءاوس « ةيبرعلا ىلإ

 هذه لك تناكو . لحنلاو للا لصتا ام وأ « تافارخلاو رامسألاو بئاجعلاب

 : هعاتم هيف دجب ام اهنم لك بطيو نيقارولا نيك اك د ىف عمجتت لويسلا

 دقو « لويسلا هذه تلمح ام مظعأ ةيملعلا فراعملاو ةينانوملا ةفسلفلا تناكو

 نوملكتملاو «ةرهاب تافاضإ امهيلإ فيضيو امهلثمتيو امهغيسي ىلرعلا لقعلا ىضم

 دقو « اهقئاقدو اهبعش عيمج ةفسافلا اوةمعت نم مهأ م ه  ةلزتعملا مهسأر ىلعو -

 راكفألاو تاي را ريثك ىلإ اوذفني نأ اوعاطتساو « ثحبلا طاسب ىلع اهوضرع

 . قباس اهيلإ مهقبسي ىل ىبلا ءارالاو

 افسلفتم القع لوألا ىبمابعلا رصعلا ق يبرعلا لقعلا حبصأ وحنلا اذه ىلعو

 ثيح نم اضيأ لب لئاوألا مولعب ههقفو همهف ثيح نم ال ءانيملع القع حبصأ ا

 ةراضحلا خيرات ىف ةرم لوأل امولع فيضيل ىتح ةديدخلا هتافاضإو اهيف هماهسإ

 هجضن رهظأ 8 اذه ناكو. ربحا رع ىزراوحللا فاضأ ام وحن ىلع ةيناسنإلا

 ةيوغالا مولعلا ىف ًايلجتم هارن امث « ىناثث نرقلا ذنم مولعلا عضول هماكحإو ىملعلا

 . مالكلا ملعو خيراتلا كاس ةينيدلاو

 ] ءايدألا مجحمو 4/1١" ةاورلا هابينإ 6 ةعبط ) قاغألاو ماب# ص ةسرمقلا ل

 . 8١/1١ ( ىاحلا ةعبط ) رهزملاو ؛مب/١ . ”ال١/ة ( بتكلا راد



 خي راتلاو ةيوغللا مولعلا

 ةرصبلا ىف ءاملعلا نم ريبك روهؤمج  ةيمأ ىبب رصع رخاوأ ذنم - ىلع
 بابسألا مهأ نمناكو « «مالسإلاو ةيلهاحللا قف برعلا راعشأو ةغللا ظافلأ عمي ةفوكلا

 نآرقلا ةغل ملعت ىلإ مالسإلا ىف تاخد ىلا ةيبنجألا بوعشلا ةجاح ةيانعلا هذه ىف
 ضعب ةنسلأ ىلعو « نيب رعتسملا ىلاوملا ةنسلأ ىلع نحللا عويش نم ناك ام م م ميركلا

 مهقئالس فعض نم ثدح اهو ةيبنجألا رصانعلاب مهطالتخا ببسي مهسفنأ برعلا

 تفعضف ءامإلا نم مهتاهمأ روجح ىف اوأشن دق مهنم نو ريثك ناكو . قرصحا بيب
 ةريثك تاجهل كانه تناكو . مهمالك ىف وشفي نحللا ذخأو ةيوغللا ةكلملا مهدنع

 اونطوتساو اولزن نيذلا برعلا ةنسلأ ىلع رودتو ىحصفلا نم ًادعبو أبرق توافتت
 . نيتريبكلا نيتدليلا

 اهراعشأو ةغللا ظافلأ نوعمجي ةفوكلاو ةرصبلا ءاملع ىربنا بابسألا هذه لكلو

 ةيلصألا اهتاموقم اهل است ىتحو «ةب رعتسملا بوعشلا تاغل ىف ةيبرعلا ىفت ال ىح

 مهسفنأ ىل اع اوطريشا دقو . ةليقلا تاجهللا بئاوش حرطتتو اهذع ىفضت ىحو

 ثيح ةريزاللا نطاب ىلإ اهبلط ى اولحري نأ ىرضح ىلرع نم ةغللا اوذخأي ال نأ
 مهتنسلأ اوموقي نأ امهالوأ « نيتياغ ىلإ كلذب نودصقي اوناكو : ةيفاصلا اهعيباني
 مهتدام ةرشابم هاوفألا نم اوطقتلي نأ امهتيناثو :ةميلسلا ةيوغللا ةقيلسلا اوبستكيو
 رصنوبأروصيو « دجاسملا تاقلح قو ةئشانلا ىلع اهنوضرعي ىلا ةحيحصلا ةيوغللا

 مهبو ةيبرعلا تاقن مهنع نيذلاو » : لوقيف بناحلا اذه ىف مهعينص ىلناراقلا
 - نإف ءدسأو متو سيق مه برعلا لئابق نيب نم ىبرعلا ناسللا ذخأ أ مهنعو ىدتتقا
 قو بيرغلا ىف "لكذا مهيلعو « همظعو ذخأ ام رْثكأ مهنع نيذلا مه ءالؤم

 نع ذخؤي ملو « نييئاطلا ضعبو ةنانك ضعبو ليذه مث « فيرصتلاو بارعإلا
 ناّدكس نع الو طق ىرضح نع ذخؤي مل هنإف ةلمحلابو « مهلئابق رئاس نم مهريغ
 مل هنإف « ملوح نيذلا مثألا رئاسل ةرواجما مهدالب فارطأ نكسي ناك نمت ىراربلا



 للحل

 ةعاضق نم الو « طبقلاو رصم لهأ مهترواجم ماذج نم الو مخل نم ال ذخؤي ْ

 بلغت نم الو « ةيناريعلاب نوءرقي ىراصن مه رو ماشلا لهأ مهترواجن دايإو ناّسنغو-

 ء سرفلاو طبنلل مهترواجن ركب نم الو «نانويلل ني رواج “ اوناك مهنإف رمتلاو

 نم الو « سرفلاو دنهلل نيطلاخم نيرحبلاب اوناك مهنأل نامع دزأو سيقلا دبع نم الو
 فيقث نم الو ؛ةماملا ناكسو ةفينح ىبب نم الو « ةشبحلاو دنهلل مهتطل احن نميلا لهأ

 نأل زاجحلا ةرضاح نم الو مهدنع نيميقملا نميلا راجت مهتطلاخغ فئاطلا لهأو

 ممألا نم اب اوطلاخ دق برعلا ةغل نولقني اوءدتبا نيح ,هوفداص ةغللا اولقن نيذلا
 . 21١ مهتنسلأ تدسفو

 ةحيصفلا ةيوغللا ةداملا ثيح دجن ىف نولغوتب نويوغللا ناك وحذنلا اذه ىلعو

 خيش ءالعلا نب ورمع ىبأ نعو ؛ مهبئاقح اهب نوئلمب و كانهو انه نم اينوعمجم ىلا
 « ةيلاعلا ةلفاسو ةلفاسلا ةيلاع نم تعمس ام الإ برعلا تلاق لوقأ ال » : ةرصبلا

 . زاجحلا لابحلا ةيقرشلا حوفملا نم هيلإ ىمارتي امو دجن نم ىبرغلا ءزحلا دصقي

 ءاحصفلا بارعألا ضعب دادغب مث ةفوكلاو ةرصبلا ىلإ دجن راوغأ نم لبقأ ام ناعرسو

 ديزي نب روث لثم نييوغللا ءاملعلا ضعبو ةئشانلا اهنيقلتو راعشألا ةياورب اوبسكتيل
 29 ةديبع ىبأ ذاتسأ ىونغلا راوس ىبأو « "١ةحاصفلا عفقملا نبا هنع ذخأ ىذلا

 . بارعألا ءالؤه نم ةريبك ةفئاط (؟)ءاممأ ميدنلا نبا قوسيو

 عمجت ةفوكلاو ةرصبلا ا رصعلا اذه ىف تبقاعت دقو 2

 9 78 ةنس قوتملا ءالعلا نب ورمع وبأ ةرصبلا 0 ليحللا سأرو « رعشلاو
 نآرقلا تاءارق مهنع تذخ أ نيذلا نيمادقملا ةعبسلا ءارقلا دحأ وهو ١69 ةنس
 بيرغلاب سانلا 2اعأ ناك » : ظحاحلا لوقي هيفو « ًاقودص ًاتبث ةجح ناكو « ميركلا

 ىلاتلا ليما دارفأ رهشأو . «*!سانلا مايأو برعلا مايأبو رعشلاو نآرقلابو ةيب رعلاو
 هتافو ةنس نييعت قو 7١7 ةنس قوتملا ىعمصألاو ١8١ ةنس قوتملا رمحألا فلخ هل
 . 7١١ ةنس قوتملا ةديبع وبأو 7١54 ةنس قوتملا ىراصنألا ديز وبأو ريبك فالتخا

 ظ ةرهشلا ةديعب تايعمصألاب ةيقلملا ةيرعشلا هتعومجمو تبث ةقث ىعمصألا ناكو

 .. اهدعب امو 50٠ ص تسرهفلا ( ؛ ) 111( نا ةلز لوسكردتلا ١

 . 79١/1١" نييبتلاو نايبلا (ه ) . "7ص تسرهفلا (؟ )

 . ةحفصلاو ردصملا سفن (*)
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 سيقلا ئرما نيواود : ةتسلا نيواودلا ةعومجم اهرهشأ ةريثك نيواود هنع تيورو
 ةنامأو ًاقدص هلثم ديز وبأ ناكو . ةدبتع نب ةمقلعو ةرينعو ةفرطو ريهزو ةغبانلاو
 .. ةغللا ف « رداونلا » هباتك ى حضتي امك ةذاشلا تاغللا عمج ىلع هتيانع بصو
 ًاميمذ نوع ناك ذإ هب ةقثلا قف تاجرد ىعمصألا نعو هنع لزني ةديبع وبأو

 مهأو ٠ .نآرقلا ىف زاجملا باتكو قدزرفلاو ريرج ضنئاقن م هتافنصم رهشأ نمو
 تاقبط ١ بحاص ىحمحلا مالسنب دمحم ةرصبلا ىب يوَغل نم ثلاثلا ليلا دارفأ
 ةسردملا لمع روصي ذإ سيفن باتك 5 ( نييمالسإلاو نييلهاجلا ءارعشلا لوحف
 مهتدوج بسح لئاصفو تاقبط ف أرعش عضوو ميدقلا رعشلا قيثوت ىف ةيرصبلا

 ] . ةيننغلا

 لب ليقو 75 ةنس ٠ ىلا ةيوازلا دامح . ةقوكلا ىوغل نم لوألا د سأرو

 ٌباشف « ًاقيدنز امقساف اًنجام ناك هنأ ريغ بيرغلاو رعشلاب املاع ناكو ١55 ةنس
 ل ءاملعو ةرصبلا ءاملع لعج امث « برعلا ةنسلأ ىلع لاحتنالاو عضولاب هتيأور

 ةقث لضفملا ناكو . اهنوفيزيو اهنوطقسي هرصاعم ىبضلا لضفملا لثم نم مهسفنأ
 تاعومجي سفنأ تايلضفملاب ةبقلملا ةرورعشلاا هتعومجو 2« بيرغلا ىف ةجحو ًاقودص
 "1 ةنس قوتملا ىنابيشلا ورمع وبأ ةفوكلا ىف ىلاثلا ليحل دارفأ رهشأو . ميدقلا رعشلا
 ةباتكي امهانتفأ ىح قرح اف اربح !'١ناجيتساد هعمو ةيدابلا لخد هنإ لاّميو
 "لقي الو .ةليبق نينامثو فين راعشأ بتك هنإ لاقيو « ءاحصفلا برعلا نع هعاهس
 « ةريثك نيواود هنع تيور دقو 51١ ةنس قوتملا ىنارعألا نبا هرصاعم ةرهش هنع
 . ىاثلا اهليج ق 1 نأ ىلإ هنم برقأ ثلاثلا ةفوكلا ليج ىف نوكي نأ ىلإ وهو

 اوبتكي مل سانلا نإ لاقيو « مالس نب مماقلا دبع وبأ ثلاثلا ليخلا دارفأ 0 نمو

 بيرغ اهرهشأ نم ةريثك تافنصم هلو « ةدئاف 0
 . فنصملا بيرغلاو ثيدحلا

 ءاملعلا ءالؤخل تييوحتلاو نييوغللا تاقبط بتك تلجس اهف رظنلا معني نمو

 باتك لثم ةدرفم ةيئزج تاعوضوم ىف فيلأتلا نم روطتت اهدجي تافنصم نم
 ىلع ةيوغل مجاعم ىلإ لوحتتل ىتح ةلوطملا تافنصملا فيلأت ىلإ لبإلا باتكو سرفلا
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 عضي دمحأ نب ليلحلا ىرتسو « ديبع ىفأل فنصملا بيرغلا باتك ةلكاش ظ -"

 ةيب رعلا ى ىوغل لوأ ٠ ىتلا لوألا ةقيرطلا نأ فرعن نأ ىيغبنيو

 كانا لاقل نورقلا لاوط نييوغللا تارضاخمىلع ةبلاغ تلظ ةدرفملا تايئزحلاب

 ىلاقلا ىلامأو بلعث سلاجتو دربملل لماكلا كلذ 00 ام وحن ىلع عبارلاو .

 ىلإ ةفوكلا قبست ةرصبلا اندجو وحنلا ىلإ ربصلا ةياورو قالا ضال اذإو

 نيقرشتسملا ضعب لواح دقو « ةيملعلا ةغيصلاب اهغبصو هتاحلطصمو هدعاوق عضو

 اهوجو اوتبثي نأ نيلواحم « ىنايرسلا وأ ىنانويلا وحنلاو ىبرعلا وحنلا نيب اوطبري نأ

 نظلا ربكأو . ''!امهيده ىلع أشن هنأكو « ىبرعلا وحنلا نيبو امهنيب ةلصلا نم
 اعفد عفدو « ىناثلا نرقلا ىف هقوس ىلع ىوتسا ىذلا ىبرعلا ىملعلا لقعلا ديلو هنأ

 . ىنيدلا اهنمو ىوغللا اهنم « ةريبك ةيب رع مولع عضو ىلإ
 ىلؤدلا دوسألا وبأ ةيب رعلا عضو نم لوأ نأ ةعدقلا رداصملا ن عر ف ءاتن

 « وحنلا دعاوق نم ائيش عضو هنأ نيثدحماو ءامدقلا ضعب ىلع هو 59 ةنس ىفوتملا

 طقتن هيعضاو لوأ ناكو 0 هعضو ىذلا 9 2 انئيش اهنم عضي ل هنأ ةقيقحلاو

 تاكرح نيعي قدأ ةرابعب وأ هيف ملكلا رخاوأ تاكرح نيعي ًأاطقنت فحصملا

 « ةحتفلا ىلإ ةراشإ ةملكلل ريخآلا فرحلا قوف ةطقن عضي ناكف « 2" بارعإلا

 كيش عبت اذإو « ةرسكلا ىلإ ةراشإ هتحت ةطقنو « ةمفلا ىلإ ةراشإ هيدي نيب ةطقنو
 اذه نع ريبعتلا طلتخاو . نيتطقن فرحلا طقن نيونت وأ ةنغ تاكرحلا هذه نم

 ضعب عضو هنأ اونظف تاقبطلا بتك باحصأ ضعب ىلع ةيبرعلا ةملكب عينصلا
 . هلئاسم ضعب وأ وحنلا باوبأ

 ١١17 ةنس قوتملا ىبرضحلا قحسإ ىبأ نب هللا دبع نييقيقحلا ةرصبلا ةاحن لوأو

 نم لوأ هنإ لاقيف'قدحسإ ىلأ نبا امأ . 144 ةنس قوتملا ىنقثلا رمع نب ىسيعو
 بتكلا عضو نم لوأ هنإف رمع نب ىسيع امأو « للعلا حرستو سايقلا دمو وحنلا جهن
 لصأ ريخألا نإ لاقيو « تي لامت الا امه نيفنصم هيف فلأ ذإ وحنلا ق

 ٠7٠١ه ةنس ىف ىفوتملا دمحأ نب ليلحلا دعيو . هاشحو هيف داز ©« هيوبيس باتك

 و ةيويبس هديت ةنغ اعاد ىلا ةناهنإا روصو وخلا راعل ينحل عماراا وه

 ورمع ىنأل فحاصملا طقن ىف مكحنارظنا (؟) ىنرعلا بدآلا خيرات هاذ بعاد (1)

 ْ . اهدعي امو ؛ ص ( قشمد عبط ) ىنادلا ةيعمجلا ةمل# ىق هكدلوذو . :١١ / 7 ناملكوربل

 . 4١54 ص هو دلما « ةين املألا ةيقرشلا
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 ' هركذ دقو هءارآ ىكحم هتاحفص نم ريثك ىف وهو « باتكلا » مساب بقلملا هفنصم
 هتلأس . هيوبيس لاق ام لك » , قاريسلا لوقيو 4 اًعضوم نيعبسو ةئامالث وحن ىف

 جارختسا ىف ةياغلا ناك هنإ لوقيو « 2١7 ليلحلا وهف هلئاق ركذي نأ ريغ نم لاق وأ
 وحنلا للع نم طبنتسا هنإ . ىديب زلا لوقيو 6 هيف سايقلا حيحصتو وحنلا لئاسم

 . 0259 قياس هلثم ىلإ هقبسي مل امو دحأ هطبنتسي مل ام
 هدعاوقل مقملا وه لب « ىبرعلا وحنلا حرصل قيقحلا سسؤملا وه لياخلاف

 عفر ف امهيلع دمتعا ناتللا ناتيساسألا ناتداملا تناكو 6 هناكرأو ةنايئمل كيشملاو

 سايقلا - هيوبيس هذيملت باتك كلذ حضوي انك  ءاهسلا نانع ىلإ حرصلا اذه
 « ذاوشلا ىنفتتت ثيحب اهدارطاو دعاوقلا هطبض ىق حضتيف سايقلا امأ « للعلاو
 . ةديدس ةيلقع ةلدأ نم همدقت امب هتحص تبثت ىلا سايقلا تامدقف للعلا امأو

 امو عفقملا نبا همردص ةمجرت ىذلا قطنملا نعمتي ناك ليلحلا نأ رهظيو

 تامثإ وهو 6 (57 ةيضايرلا مولعلا نعتي ناك هلإف اًضنأو 6 سايقلا نم هب ١ لصتي

 ةيضرسفلا مهلئاسم 2 تايضاي رلاو باسحلا باحصأ ةءعيصي م لع فمي هلعج

 سايملا ا عينصلا اذه نم ءوصض لعو . ةقساتلا لوقع َْف مولعلا هذه ةّكلم خسرمل

 نيرمت دصقب غيصلا ف ضورفو ةديدج ظافلأ هل تدلوتف « وحنلاو فيرصتلا ف
 اقيقد داع 0-1 لقو ٠ ةيلمعلا ريغ نيراملاب ةاحئنلا ةيمسي اه ىو مهبي ردو ذيمالتلا

 ىهو « ربخلا ملع ةايقمل كرر اونا ليغ تأأيه ىبلا ليدابتلاو قيفاوتلاو تاللداعملا ةركف

 مساب فو رعملا مجعملا عنصل عنصل اهعضو ىلا ةطحللا فو قرصلا نازيملا ىف هدنع ظحالت

 يانا غي صلا لك بلقي نأ رايس نب رصن نب ثيللا هذيملت عفد ذإ « نيعلا »

 يالا عيمج رصح كلذبو ءاجملا فورح ىل اع ةيسامخحلاو ةيعاب رأاو ةبن داثلاو

 ىلع هبتري هاعجو . نيفرطلا ىلع يقل راسل ب حلا او رت تك

 كلذ ىو « ؟؟)ةيتيركسنسلا فورح دونحلا دنع بسترت امه طبضلاب فورحلا جراح
 هلعج ام كلذ لعلو «٠ تاوصألا ىف ةيدنملا ثاحالا ضعب ىلع هعالطإ ىلإ ريشي ام

.8457/ ١ 
 ةاورلا هابنإو ؛8#صوئديبزلا (؟) ةعبط) قاريسلانبي رصبلا نييوحنلا رابخأ

)1١( 
 فراعملا ةرئاد ف ليلحلا ةمجرت ا 1 .؟ « ص (وكذرك

 0 جامل ارشنا )
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 قيفاوتلاو ليدابتلا ةركفل هقيبطت غلبيو 0 ماهشاولاو "5--دذب ديدشتلاو زمهلاب ىععي

 ليعافت نم هيف هحرتقا ام تح نمو م نو ى ةياغلا ةيضاي رلا

 تالليعفتلا ءازجأ اهيف تمدّق اذإ « رئاود نم هيف هعضو ام ثيح نم اضيأ لب ؛ « طقف

 مو اهولمهأ ىرخأ نازوأو برعلا اهلمعتسا ىلا نازوألا تحرش صعب لع ايهضعب

 نازوألا ف اود دجي ىك نييسابعلا .مامأ ةعساو باوبألا .حتف كلذبو 3 اهولمعتسي

 . ةينفلا ١ مهتدارإ | نيستا 0

 نيعي رآلل زواجتم ريع ١/8٠ ةئس قوتملا هد وبيس ىوحنلا هثارت لع هادو

 ( باتكلا » مساب اب موسوملا هفنصم ثارلا اذه عدوأ دقو « لاوقألا حجرأ ْق هرمع نم
 ساو

 دعي باتكلاو . هتريصبذافنو هتنطف ىلعةنيب ةلالد لديام هراظنأ نم هيلإ افيضم

 دعاص لوقيو « وحنلا نآرق يدعو هامس ىبح ىبرعلا لقعلا تايآ نم ةقراخخ ةبآ
 اهثيدحو اهعدق مولعلا نم لعق أ ًاياتك فرعأ الار : ىسلذتالا لزوج قنا

 اه لوعا 4 تتك" ةثالث ريغ نملا كلذ ءا: ازجأب طادحسأو ملعلا كلذ عيمج 0 لمتشا

 قطنملا ملع ىف سيلاططسرأ باتك ىناثلاو «كالفألا ةئيه ملع ف 0 ىطسج ا
 نم هنع ذدشي ّ هذه نم دحاو لك نإف « ىوحنلا ىرصبلا هي وبيس باتك ثلاثلاو

 هيوبيس نع باتكلا اذه ىلت نم م دو , ع هل رطخ الام الإ ء ىش هنف لوصأ

 0 ناكف 7١١ ةنس قوتملا 0 نب ديعس طسوألا شضفخألا نييرصبلا نم

 ًابرض اهيف رشني ناك تافنصم وحنلا ىف هلو « هرسفيو مه هحرشي و هيلع هنوءرقي

 بيرغ ىلمأ نم لوأ هنأب نيش 0 ام بسسكتلا ى ةبغر ديقعتلاو ضومغلا نم

 . هيف هفيلأتو ضورعلا ملعل هناقتإب رهتشا انك هتحت رعشلا نم تيب لك

 31 نق ةفوكلا ىف ًادماخ رصعلا اذه لئاوأ ذنم ىوحنلا طاشنلا نكي لو

 .هكالذ لجأ نمو ؛ نيرصبلا هعارب وحنلا ى اوعربي مل م هنأ ريغ ةاحنلا كال

 اوذحأ رصعلا 0 اذإ  ىح ٠ مييلع ةذملتلاو بيبا ةلحرلا نم نو ريكي اوناك

 وحنلا ىف حبصأ ثيحب مهب صاخ ىوحن بهذميب ةرصبلا ىف ميهئارظن نع نولقتسي

 لامعتسا نم هل اًةلمتسم سايقلاب ىبعي ىذلا ةرصيلا بهذم : نالباقتم نايهذم

 امهم سايقلا ىلع همدقيو عامسلاب ىتنعَي ىذلا ةفوكلا بهذمو ؛ عئاشلا برعلا

 . ًاردان ١ ذاش ناك

 )١( ةعبط ) ىلطويسلل نآرقلا مولع ىف ناقتإلا )١( ءابدألا سعم ١١0/15 .

 ةرهاقلاب ىزاجح ةعبطم ( 5/١91١ . ناويحلا (؟) ١/١و .



١» 

 و نييرصبلا ذاتسأ رمغ نب قيبع ذيملت ىساورلا رفعج وبأ ةفوكلا ةاحن مدقأو
 5 عضو ىذلاوه هنإ لاقي و 61/١/ةنس اوتملا ءاردملا اسم نب ذامم هفساسدتو

 خسرأو . هلب هلبق قوتملا هيوبيس باتك ىق جمدنم فرصلا نآل كلذ ىف كلشن اننأ ريغ

 ىبلتو ليلخلل ذملتت دقو 184 ةنس قوتملا ىلاسكلا ةيوحنلا تاساردلا ى ًامدق هنم

 : الئاق سايقلاب ديشي هارنو « هيوبيس باتك شفخألا نع
 2 2 و ماو 0-7

 عفتني رمأ لك ىف هبو | َعَبَتَ سايق وحنلا امنإ

 نكي مل هركذ نم اوعفرف ءافلخلا ن :م اند هنأ الول 8 : نييرصبلا ضعب لوقيو
 117 للع لو عضيحاواب طلتخم هملعو عءاقش

 ىلاسكلا هذاتسأ لثم ناكو 7١ ةنس قوتملا ءارسفلا رصعلا ىف ةفوكلا ةاحن مهأو

 هتفلاحمو هبقعت لواحيل « هيوبيس باتك ةءارق نم ركأو « سايقلا ىلع عامسلا م دقي

 « نآرقلا ىلاعم » هياتك ىف هعاشأ اريثك اهنم غاص دقو 2« وحنلا باقلأ ضعب َْف

 ؟)زييمتلا نم الدب ريسفتلاو لدبلا نم الدب ريركتلاو ىذلا نم الدب دححلا لثم

 جاجحلا ىلع هتردقل ةيرصبلاو ةيفوكلا نيتسردملا نيب فالحلا مسج ىذلا وهو

 ى مدختسي ناك هنأو « ةعساو ةيفسلف ةفاقث افقثم ناك هنإ لاقيو « لدحلاو

 لمح همسا نإف وحنلا ىف « دودحلا » هباتك كلذىلع لديو « ةفسالفلا ظافلأ هبتك

 وهو ( نآرمتلا ىناعم » هبتك مهأ نمو «قطنملا ىف دودحلا ثحايم نيبو هنيب ةيوق ةلص

 ةيوحنلا هئاراب ظتكي
 وحنلا 7 هو ىف ةيقيقح ةمهاسم مهنست مل ةفوكلا نأ هانمدق امم حضاوو

 ةيرظن ىلإو « 29 سايقلا ىلإ ًاديدش اماكتحا ةمكتحم كلذ ىلإ ةرصبلا اهتقبس دقف

 وحنلا اذه نأ ىلع لدت ىهو « هماوق دمعت ىلاو ىبرعلا م اهب درفني ىبلا لماعلا
 ىبرع روحم هثوحب هلوح رودت ىذلا هروح ( ىبنجأ وحن وخبن ساسأ ىغ عضوي م

 ىلا ةبصحلاا ةيملعلا ةيلقعلا نم دافأ هنإ لاقي نأ نكم ام لك امإ « صلاخ

 ةيبنجألا تافاقثلل مهلثمت لالخ نم لوألا ىسابعلا رصعلا ف برعلا اهبستكا

 . ةيملعلاو ةيفسلفلا
 . 85 4 رشن )ىوغللا بيطلا ىبآل نييوحنلا بتارم )١(

 للع ىف حاضيإلا باتكل انتمدقم رظنا (؟) 0 ا
 . ( ةرهاقلا عط ) ىجاجزللودنلا ه8 «٠ ه١/١ ءارفلل نآرقلا ناعم رظنا (؟ )
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 « مهراعشأ اهيدؤت : ىبا مهرابخأو برعلا باسنأ نويوغللاو ةاحنلا هب ىنعي ناك اميو

 « ةيوبنلا ةريسلاب طيجراوع وهو « ذئنيح ةيخيراتلا ةباتكلا ومنب تنرقا ةيانع ىهو

 ةرواجملا ممألا خيرات مث برعلا خيرات نمو لسرلا خيرات نم ةدام اهيلإ تمضناو

 سرفلا ةصاخو ةيب رعلا ةريزجلل
 اهنوصلختسي نو ريثكذ خأف « ثيداحألا نم ىوري امفةتوبثم ةيوبنلا ةريسلا تناكو

 ىف آرقلا صصقلا نم بناوج حيضوتل لسرلاو ءايبنألا نع صصقلاب اوننعو « اهنم
 اهراعشأو نميلا رابخأ ةباتكب اًضيأ اوننعو « رخآلا مويلاو هللاب ريكذتلاو ظعولاو
 ةريس نع ةباتكلا ربكت ىبح ىسابعلا رصعلا ىف مدقتن داكن امو . اهكولمو اهباسنأو
 مسا فبناحلا اذه ىف عمليو « ةيب رجلا هرمي ةيراخو لو هدمت لع لوسرلا

 « ةريبك ماسقأ ةثالث ىلع ةيوبنلا ةريسلا عزو دقو ١5١ ةنس قوتملا قحسإ نب دمحم

 : ءايبنألا صصقو ميدقلا برعلا خيرات أدتبملا نمضتيو . ىزاغملاو ثعبملاو أدتبملا ىه

 انلصي ملو . ةنيدملا ىف هتايح ىزاغملا نمضتتو « ةكم ىف لوسرلا ةايح ثعبملا نمضتيو
 قوتملا ماشه نب كلملا دبع اهاور هل ةيذهم ةياور انتلصو امتإ « '١باتكلا اذه
 . 7١ ةنس طاطسفلاب

 رصعلا اذه ى ةيوبنلا ىزاغملاو ةريسلا ةباتكي اونع نيذلا رابكلا نيخرؤملا نمو

 حوتفلا ىف ةريثك تافنصم هلو 7٠١1 ةنس قوتملا نومأملا ىضاق ىدقاولا رمع نب دمحم

 هبتاك نمض دقو « ىزاغملاب ةصاخ ةعطق هل ترشنو « سانلا مايأو ءافلخلا خيراتو

 ةلوطم ةريس ( ىربكلا تاقيبطلا » هباتك 7١ ةنس قوتملا دعس نب دمحم هذيملتو

 ظ . مالسلا هيلع لوسرلل
 تافنصملا امل درفت توخأ نأ ةيكزلا ةريسلا ىف ةنيدملاب مامهالا رثأ نم ناكو

 هباتكو « نيتثاملا دعب قوتملا ةلابز نب نيسحلا نب دمحم نع فورعم وه ام وحن ىلع

 . ندملا خيرات ىف فيلأتلا هدعب ءاملعلا ملأ ىذلا لصآلا وه اهب هصخ ىذلا
 وه ام وحن ىلع ةيبرعلا ةلودلا ثادحأ ى ةباتكلاب نيخرؤملا نم ريثك ىنسعو

 ف ةفلتحم بتك هلو ١١8 ةنس قوتملا ىدزألا ىجحي نب طول فنخم ىلأ نع فو رعم

 تافلؤمب رهتشيو ٠٠١ ةنس قوتملاىميمتلا رمع نب فيسو « نيفص بو رح ىو حوتفلا

 طابرلا ةبتكم ى باتكلا اذه نم ةعطق دجوت )١(
 - . برغملاب ةماعلا
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 ترشّن دقو 7١7 ةنس قوتملا محازم نب رصنو « لمحلا ةعقوو حوتفلاو ةدرلا ىف هل

 ظ . نيفص ةعقو ةرهاقلاب هل

 ظ نم هب لصتي هر مدل رخل تران لعساع ىلكلا دمحم نب ماشه بصو

 ل هل 0 5 0 دنع دع عضولاب - ناكو « 6 ماي ب باسنأ

 ةريسلا ىف ةفلتخم ا ةيسابعلا ةلودل ق رخخآو ءافللا ا ىف مخض باتك هل

 نباو توقاي اهاصقتسا دقو «تائملاب ا ىهو « سانلا مايأو حوتفلا قو ةيوبنلا

 ىوبنلا ثيدحلا اولمح نيذلا لاجرلا بتك رصعلا اذه ىف فلؤت تذخأو . ميدنلا

 دعس نب دمحمل ىربكلا تاقبطلا باتك كلذ روصي ام وحن ىلع نيعباتو ةباحص نم

 ى قوتملا نيعم نب ىبحيل لاجرلا ةفرعم باتك هلثمو « اًفنآ هيلإ انرشأ ىذلا

 0 . 17177* ةنس

 فقت ملف ٠ لوألا ىبابعلا رصعلا ىف خيراتلا ةباتك تطشن وحنلا اذه ىلعو

 مثودو مهحوتفو ةيلهاخلا ىف برعلا خيرات لمشتل تعستا لب « ةيوبنلا ةريسلا دنع

 ةميدقلا مهألا خيرات نم دفاور مهيلإ تطبهو « ءايبنألاو لسرلا خيراتو مالسإلا ىف

 كولم ريس ى ةفلؤملا بتكلا ةمجرتب هريغو عفقملا نبا ىتع ذإ « سرفلا ةصاخو

 . مجعلا

 لازتعالاو مالكلا ملعو ةينيدلا م ولعلا

 هيلإ نوفيضي ا ذحخأ دقو ) ىيبنلا ثيدحلا لالظ قى ةينيدلا مولعلا تأشن

 مهنع رثأ ام اضيأ لب «بسحف فينحلا نيدلا ملاعت ىف ال ةباحصلا نع رث

 ةداملا لك ثيدحلا لمح كلذبو . مكحلا ر <ذلا ريسفت ىف ميركلا 0 نعو
 نرقلا لئاوأ ذنم ماع انيوذت نون ذأ دقو . ريسفتلاو هقفلاو عيرشتلاب ةلصتملا

 ١1 ةنس قوتملا ىرهزلا باهش نبا نع فورعم وه ام وحن ىلع « ةرجهلل ىناثلا

 ى هنوعزوي اوناكو « هيف فينصتلا رثاكتي ىح ىسابعلا رصعلا ىف مدقتن داكنأ امو



 ] /١

 ليج رصعلا اذه ىف 2" هيفنصمل اناقلي ليج لوأو « هقفلا باوبأ ىلع ابلاغ هتافنصم

 نميلاب دشار نب رمعمو ١6١ ةنس ىوتملا ةكمب جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع .'
 عيب ر رلا هنطاومو ١55 ةنس قوتملا ةرصبلاب ةيورسع ىبأ نب ديعسو “١1 ةنس قوتملا

 نايفسو ١١٠6 ةنس ىفوتملا ةملس نب دامح امهنطاومو ١1١١ ةنس قوتملا ح بص نبأ

 ١١ا/ ةنس قوتملا ماشلاب ىعازوألا ن نمحرلا دبعو 15١ ةنس ىفوتملا 5-5 ىروثلا

 هسأر ىلع ناث ليج ليلا اذه عبتيو . 6 ةنس قوتملا طاطسفلاب دعس نب ثيللاو

 ١94/8 ةنس قوتملا ةكمب ةنيبيع نب نايفسو ١74 ةنس قوتملا ةنيدملاب سنأ نب كلام

 قوتملا ناسارخب كرابملا نب هللا دبعو 7١١ ةنس قوتملا نميلاب ىناعنصلا قزارلا دبعو

 ةدئاز ىبأ نب ايركز نب ىحنو 1817* ةنس قوتملا طساوب ريشب نب مشهو 18١ ةنس
 ١98 ةنس ىوتملا ةرصبلاب ناوزغ نب ليضف نب دمحمو 187 ةنس قوتملا نئادملاب

 ىفوتملا طاطسفلاب بهو نب هللا دبعو ١45 ةنس قوتملا ةفوكلاب حارخلا نب عيكوو

 . /١91 ةنس

 مامإ سنأ نب كلامل « أطوملا ١ باتك نيليحلا نيذه نع انلصو باتك مهأو

 هللا ىلص  لوسرلا ثيداحأ باب لك ىثو «هقفلا باوبأ ىلع بترم وهو «ةنيدملا لهأ
 دقو . هسفن كلام ىواتفو نيعباتلا ىواتفو ةباحصلا لاوقأو هب ةقلعتملا ملسو هيلع

 كلذلو «هئيداحأ ىو هيف صقنيو ديزي وهو ءاًماعنيعبرأ وحن هبالط ىلع هيل لظ

 8غ ةنس ىفوتملا ىسلدنألا ىيللا ىحي نب ىبحي ةياور اهرهشأو « هتاياور تفلتخا
 . عوبطم هحرشو ىلناقر زلا اهحرش دقو

 هلل كدا كيفيت ل ةفلاللا ةقيرطلاب ناقل نرقلا :رغارأ قانراق تذعأ)

 . ثيدحلا نوعزوي اهباحصأ لعج ام ؛ هقفلا نم ثيدحلا صيلخت ىلع موقت ةديدج
 (دناسملا » مساب ةفورعملا ةقيرطلا ىهو « ةباحصلا نم هتاور ساسأ ىلع مهتافنصم

 فيلأتلا ىلإ اوقبس نمو «؛ثيداحألا نم هنع ىور ام ىبلاحص لكل فلؤملا دنس ذإ

 هدنسمو 11٠١ ةنس ىفوتملا ىرصبلا ىضابإلا بيبح نب عيبرلا ةقيرطلا هذه ىلع
 . عوبطم رخآلا وه هدنسمو ١7*ةنس ةرصبلاب قوتملا ىسلايطلا دواد وبأو عوبطم

 تسرهمللاو 5١5 ص برلقلا توقو 0١ نييلاتلا ثيدحلا ىنصم ليج ى رظنا )١(
 ] ١4#. ص ١ 2 ىلازغلل مولعلاءايحإو ١48/4 ىزيرقملا ططخ
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 عوبطم وهو ؟١4 ةنس قوتملا لبنح نبا دنسم هاجتالا اذه ىف تافنصملا رهشأو

 ماخض ءازجأ ةتس ىف . ْ

 ةثلاث ةقيرط عيشت تذخأ ثيدحلا فينصت ى نيتفلاسلا نيتقيرطلا بناجبو

 2 هن ا ا ا عا يا ا عزوت

 لوقي هيفو ٠7ه ةنس فوتملا ةبيش ىلأ نب هللا دبع ركب وبأ اهيف اوفلأ نم مدقأ نمو

 ةتقي رط عبتاو « ١١فيلأتلا نسحو فينصتلا ةدوجو باوبألا ريثكتب درفت » : ىزيرمملا
 . ةتسلا حاحّصلا باحصأ نم هريغو ىراخبلا ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىف

 ىح ديدش دقن ىلع ثيدحلا ةاور نوضرعي رصعلا اذه ذنم نوث دحملا ذحأو
 ماع وأ لاجرلا لع وهب لعورمت لإ يدا دقو ةحصلا نم نيتم جايسب هوطيح

 مهَأو « سيلدتلاو فيزلا اينع ىنو ثيدحلا ةدام صحم ماع وهو « حي رجتلاو ليدعتلا

 نب يبكي و لعيب نب دمحم بب عضوا اذه: ريغ قف اننلسأ اك ب هيف فينصتلا أدب نم

 ملع وهو « هبيرغ ملع رصعلا اذهل ثيدحلا لوح تأشن ىلا مولعلا نمو . نيعم

 اذه ؟"!ىلوغل نم نوريثك هيف فلأ دقو « ةبيرغ ظافلأ نم هيف ام ريسفتب ىبعي
 . مالس نب مساقلا دّئيسع وبأ مهسأر ىلعو رصعلا

 اندجو ميركلا نآرقلا ريسفت ف فينصتلا ىلإ ثيدحلا ىف فينصتلا انكرت اذإو
 ةباحصلا نعو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع رثأ امه دمتست هيف ةريثك تافنصم

 هذيمالت هعاذأ امو سابع نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبعو بعك نب ىلأ ةصاخو

 ع "7تافنصملا هذه نم ةريبك ةفئاط ءاهمأ ميدنلا نبا لجس دقو « هنع نو ريثكلا

 ىلع اوعمجأ دقو « هوقو ام اهنمو هومهتا ام اهنف « ليدعتلاو حرخلاب ءاملعلا اه'الوتو
 نبا لوقي كلذ ىو « سابع نبا نع ىرصملا ةحلط ىلأ نب , ىلع هنود ام ةحص

 لحر ول ةحلط ىبأ نبا اهاور ( سابع نبا نع ) ريسفتلا ف ةفيحص رصحب » : لبنح
 رصعلا اذه ىف نيرسفملا ,هأ نمو . 24( ًاريثك ناك ام ًادصاق رصم ىلإ اهيف لجر
 ديز نب نمحرلا دبعو ةَئيع نب نايفس روثأملاب ريسفتلا ىلع دمتعت ىلا ةقيرطلا كلتب
 مه مهبتك تعاض دقو . ةبيش ىلأ نب ركب وبأو حارحلا نب عيكوو ةنيدملاب ملسأ نبا
 (ىزاجح ةعبطم عبط )ىطويسلل ناقتإلا ( : ) 7 ار ىريرتلا طعن ( 0

 )١( ص تسرهفلا ١١9 . ا مخر/؟ .

 )*( ص تسرهفلا 0.68٠
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 ..ةينغلا ةروثأملا ةورثلا هذه لكب ريبكلا هريسفت ىف ظفتحا ىربطلا نأ ريغ مهقبس نمو

 « مهب ةصاخ نآرقلل ريسافتب  رصعلا اذه ذنم  نولقتسي ةعيشلا ذخنأ دقو

 . هيأإ هتبسن تحص نإ « ١44 ةنس قوتملا قداصلا رفعج(') ريسفت اهمهأ لعل

 نع ىوري ام وحن ىلع نآرقلا ىف هباشتملا نع فيناصت ةباتك ىف ةلزتعملا طشنو
 ىلا تايآلا ليوأتب نونعي اولاز امم « فالعلا "9 ليذملا ىنأو رمتعملا قر"

 ىبح هزاحعإو نآرقلا لوح ةفلتم ةحاممو ريخلا ديقت وأ هللا لع هيبشتلا ديعت لق

 + :ىلارتعا رويت لوأ هتوضن نأ 717 ةنس قوتملا مصألا ركب وبأ ًاريخأ عاطتسا

 نا اهاصحأ 6 ةريثك ة ةينأ رق مولع رصعلا أذملا ريسفتلا باجي :تأشنو

 م ىهو « ا*).ه مسمر انو اندم نب حا ارك اذ 6 تالا ميدنلا

 ىف لكشلا ركتبا نم لوأ هنأ فورعمو دمحأ نب ليلخلا هيف اوفلأ نمو هأو هلكشو

 ةروصلا ة ةهريعص وأو ةمضلاف ةدودمملا للعلا فورح روص نم ةذدخا كقو 6 ةيب رعلا

 ماع مولعلا كالت نمو . !هقوف ةحوطبم فلأ ةحتفلاو فرحلا تحت ءاي ةرسكلاو

 نب لمد هيف اوما نمو هبدر هوك « ءأ ارفلاديف .اوفلأ نمو عهتايآ ءادتيالاو فقولا

 ىعمصألا هيف اوفنص نو هتاغل ملعو 0 مالس نب مساقلا كيبع وبأو ىحمجلا حم

 هتاءارق مك « ةديبع قب ءارقلا هيف اوفنص نو هيناعم ملعو 3 ىراصنألا كيز وبأو

 هخوسنمو هخسان ملعو « مالس نب مسالا ديبع وبأو ءالعلا نب و رمع وبأ هيف اوفنص نيو

 نب ىو ىعفاشلا هيف اوفنص نو هماكحأ ملعو 2« لينح نب دمحأ هيف اوقنص نو

 ظ . هيضاقو نومأملا ىص مكأ

 هنوءوصي ءاهقفلا اذإف « ًاميظع ًاراهدزا رصعلا اذه ى هّقفلا تاسارد ترهدزاو

 . ةيوغالا مولعلا نم هريغو ودنلا نويوغللا غاص ام وحن ىلع ةقيقد ةيملع ةغايص

 ناكو « اهعيراصم ىلع دازتجالا باوبأ ءارقفلا مامأ حتف مالسإلا نأ فورعمو

 املقو « هاوتف ىق هب ىدتيي ةنسلا وأ نارقلا نم صن نع ثحبي نم مهنم

 سايقلاو طاينتسالا عستب ناك نم مؤنمو ٠ لقعلا هطابنتسا وا هلقع دمتعا

 رهست داو ىالسإلا ريسفتلابهاذمرظنا ( ؛ ) عبط ) ناملكو ربل ىفرعلا بدآلا خيرات )١(

 . 7١ه نجح( ىجباخلا رشن ) .”7”1/“ ( فراعملا راد

 هاا نا فسريفلا (  ه) . ه١ صح تسرهفلا (؟)

 . 7 ص فحاصملا طقن ىف محا (5) . هه ص تسرهفلا 0



 ؤ 1

 0 نيناثلا لثع امي زاجحلا لهأ نيلوآلا لثعي و . هميلاعتو مالسإلا ءوض ىلع كيدتسلا

 رصعلا اذه ىف ناهاجتالا لوحت ام ناعرسو « ىأرلا لهأ اوم كلذلو قارعلا لهأ

 قارعلاو ةفوكلا ىف ةفينح ىلأ بهذم : عيرشتلاو هقفلا ىف نيحضاو نيبهذم ىلإ
 بهذمىلإ نيبهذملا لالخ نم ىعفاشلا ذفنيو « زاجحلاو ةنيدملا ى كلام بهذمو

 هعبتت تناك عبار بهذم ىلإ لبنح نبا ذفني رصعلا نم ةرخأبو « هب لقتسم
 . دادغب ةّماع هيف

 ةردعهلل 68 ةقيم دلو كفو 4 32 لصأ ىلإ عجري تباث نب نامعنلا ةفيتح وبأو

 هقفلاو دارقلاو ثيدحلاب فقثت :: كلد عم وهو ًازازب ناكو ١و ةنس دادغبب ىقوتو

 لقتسم بهذم ىلإ ذفن دقل لب ) ىأرلاو هققفلا ىف هنامز لهأ عربأ أ راص ىبح ريسفتلاو

 سايقلا ىلع دمتعي ناك امث « ةنسلاو باتكلا ىلع دمتعي ناك بهذم وهو « هب

 ىلا لكاشملا اهتبلطت ىتلا ةريثكلا ماكحألل الولح هنم ًاذختم اًعساو ًاداعا ىلقعلا

 ثالث ىف ىفأ هنإ لاقيو « ةيويندلاو ةينيدلا نيتها نم سانلا ةايح ىف تأشن
 ىلإ و . تالماعملا ىف ةيقبلاو تادابعلا ىف اًمفلأ نوثالثو نام اهنم ةلأسم فلأ ندنامنتو

 : (7١لوقي ذإ قارولا رواسم ريشي سايقلا مادختسا ق هتقد

 هفيرظ ايتفلا نم ةدبآب انوسياق ًاممي سانلا ام اذإ

 هفينح ىلأ سايق نم بيصم  فيرط ١ سايقع 2 مهانيتأ

 ةفوكلاب دولوملا بييح- نب مهاربإ نب نب بوعي فسوي وبأ هيهذع هذعب نم ضهبنو

 رئاسو قارعلا ىف ةفينح ىلأ بهذم هب رشتنا ىذلا وهو ١87 ةنس قوتملاو “١١8 ةنس

 ديشرلاو ىداحلا دهع ىف ةاضقلا ىضاق ناك ذإ « ةيسابعلا ةفالخلل ةعباتلا راطقألا

 ى هلو 6 (5) هيهذم ىلإ نيمتنملا ءاهمقفلا نم الإ ايضاق دلب ىأ ىلع لوي ال ناكو

 حتفي ماع وهو (*) ليحلا ملع َْى نفل نم لوأ وهو « عوبطم روهشم باتك جارخلا

 ةساير تيهتناو . عج ى عمي نم اهنم جرخي ىكل ”فذفانملا هيف ةروثنملا هيواتفب

 ناكو ١89 ةنس قوتملا وكلا ىلابيشلا نسحلا نب دمحم هذيملت ىلإ هدعب بهذملا

 داد عبط ) هي د رظنا (؟) . 118/15 (ىمأسلا ةعبط) فاغأ )١(
 .ا١"١4/1 ( فرامملا ربلا دبع نبال هلضفو ماعلا نايب عماج رظناو .

 .ا١١/* ناويحلا (؟) . 46 ٠ / ؟ ةبيتف نبال رابخألا نويعو الا / ١
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 - نمو « ماشلا هيقف ىعازوألاو سنأ نب كلام عمس اك « هل ذملتتو ةفينح ابأ عم دق
 ةريثكلا هبتكب ىنحلا بهذملا رّرَدح ىذلا وهو « لبنح نب دمحأو ىعفاشلا هنع ذخأ

 ىج نبا هون دقو « ريغصلا عماخللاو ريبكلا عماخلاو ريبكلا ريسلاو طوسبملا لثم نم
 ى لضفلا عجري ةئالثلا ةمنآلا ءالؤه ىلإو . 2" هبتك ى للعلل همادختسا ةقدب.
 . ةقيقد ةيملع ةغايص هتاحلطصمو ىنحلا هقفلا ةغايص

 وحن ىلع « ا ى سنأ نب كلام بهذم قارعلا بهذملا اذه لباقي ناكو
 هيف لش رعل ىذلاو ثيدحلا بتك نيب هنع انثدحت ىذلا ( أطوملا » هباتك هلثم ام

 . نيعباتلاو ةياحصلا نع راثالاو ىوبنلا ثيدحلا ةياور نما ىلع هلئاسمو هقفلا ا

 قوتملا مساقلا نب نمحرلا دبع هذيملت كلام نع بهذملا اذه اوقلت نم مه نمو
 258٠ ةنس قوتملا ناوربقلا ماع نونحس ىلإ هرودب هاد دقو ١9١ ةنئس طاطسفلاب

 بهذملا ىلتو . برغملا دالبب هرشنو ( ىركلا ةنودملا » ممأب بقلملا هياتك هيف فلأف

 رشن ام وحن ىلع هنطومب هرشنو « ىسلدنألا ىيللا ىحب نب ىحي اضيأ كلام نع
 ةيلوت هل اولعجو سلدنألا ماكح دنع امادقم ناك ذإ ةفينح ىلأ بهذم فسوي وبأ
 2 . ةيكلاملا هباحصأ نم الإ انيضاق لوي ال ناكف ةاضقلا

 نب دمحم ىعفاشلا ديدج بهذم نيوكت ىلإ نيبهذملا نيذه لالخ نم ذفنو
 لمحو ةكمب أشن دقو 5١4 ةنس طاطسفلاب ىنفوتملاو ١6١ ةنس ةزغب دواوملا سيرذإ
 لحرف « قوت نأ ىلإ ًاكلام مزأو ةنيدملا ىلإ لحر ١17١ ةنس قو « ثيدح نم اهب ام

 .هنع افعو ديشرلا ىلإ هب لسرأ ف « نييولعلا ضعبل ةروث ف هاش مهناو نميلا ىلإ

 : اليوط هرظانو ىنابيشلا نسحلا نب دمحم بتك أرقف دادغبب هماقم ةصرف زهتناو

 دامعالا ىف نييزاجحلا ةقيرط نيب عمجي ىذلا هبهذم اهب رشنو رصم ىلإ جرخو

 هدنع تيتنا دقو . سايقلا ىلع دامعالا ىف نييقارعلا ةقيرطو ةنسلاو باتكلا ىلع

 0 ذإ ةرظتنملا ةياغلا ىلإ ءاهقفلا ثحابم ىف تداس ىلا ةليصألا ةيملعلا حورلا
 ررح هيفو ء« ةرم لوأل هقفلا لوصأ ملع ةلاسرلا مساب بقلملا هباتك ق عضي نأ
 وهو . سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا ىف جهانملا

 ىعفاشلا ةبسن نأ 0 ١ : ىزارلا لوقي « ىالسإلا هقفلا خيرات ىف ًاملع فقي كلذب

 ( ةيرصملا بتكلا راد ةعبط ) صئاصخلا عجار 00
 ْ م 1



 لشي

 ىلإ دمحأ نب ليلخلا ةسنكو قطنملا ملع ىلإ سيلاططسرأ ةبسنك لوصألا ملع ىلإ

 نولدتسيو هقفلا لوصأ لئاسم ىف نوملكتي هلبق اوناك سانلا نإف . . ضورعلا ملع

 قو ةعيرشلا لئالد ةفرعم ىف هيلإ عوجرم ىلك نوناق مل ناك ام نكلو « نوضراعيو
 « هقفلا لوصأ ملع هللا همحر  ىعفاشلا طبنتساف « اهتاحيجرتو اهتاضراعم ةيفيك
 نأ تبثف « عرشلا ةلدأ بتارم ةفرعم ىف هيلإ ”'عَجْرني اًنيلك اًنوناق قلخلل عضوو
 داعو . « 'لقعلا ماع ىلإ سيلاططسرأ ةبسنك عرشلا ملع ىلإ ىعفاشلا ةبسن

 لو ةكم ىلإ اهكرتو 148 ةنس رصم ىلإ عجر مث 148 ةنس ىف قارعلا ىلإ ىعفاشلا

 نو ريثك ذيمالت رصم ىف هبهذم هنع لمحو . هتافو ىلإ اهب لظو اهيلإ داع نأ ثبلي
 ملاعلا نادلب نم ريثك ىف هبهذم رشتنا دقو 7١ ةنس قوتملا ىطئيوبلا مهمهأ نم

 0 ؤ . ىتالسإلا
 لقتسا دقو 74١ ةنس ىفوتملا لبنح نب دمحأ قارعلا ىف ىعفاشلا ةذمالت ربكأو

 "الثم دنع كلذبو « ةياغ دعبأ ىلإ ثيدحلا نأش نم ىلعُي ديدج ىهقف بهذمب
 ةثالثلا بهاذملل بتلك انك راشتنالا هل بتكي مل هبهذم نأ ريغ « ةنسلا لهأل
 . نييباهولا نيب اثيدح رهدزا دق ناك نإو « ةفلاسلا

 ( ةقيقحلا حاتفمو ةعيرشلا حابصم » باتك لثم هيف ةفلتحم بتك قداصلا رفعج
 عوبطم هقباسك وهو هديفح اضرلا ىلعل ءاضرلا هقف » باتك لثمو نارهط ىق عوبطملا

 00 .ةنارهط
 ىيدلا لدحلا مالكلاب داردو ) مالكلا ملعك رصعلا اذه َْق رهدرد م ًاملع لعلو ]

 نمو « لحنلاو للملا عيمج دنع لب « ,هدحو نيملسملا دنع ال ةيديقعلا لوصألا ىف
 مكحلا نب ماشه لثم ةضفارلا ضعب ىلإ فاضي ملكتملاب فصولا ىرن كلذ لجأ

 لب « "”نييحيسملا نم جاجحلا لهأ ىلإ هنوفيضي مهارن لب « '”قاطلا ناطيشو
 نيذلا ةملظلاو رونلا ىهإب نيلئاقلا هيونثلا ةينانملا نم لدحلا لهأ ىلإ هوفاضأ دقل

 نع عفادم ملكتم لك ىيذم دقو . (؟)ةدسافلا مهتديقع نع نولضانيو نوماحم

 . 7٠١ ص ظحاجلل لئاسر ثالث () ٠١٠١. ص ىزارلل ىعفاشلا مامإلا بقانم 010(

 . 758 ص تسرهفلا (4) .١٠ه١٠١- ١9 ص تسرهفلا (؟)



 0مم

 قطنم نم اهب لصتي امو ةينانويلا ةفسلفلاب هعافد ىف حّلستي رصعلا اذه ىف ةديقع

 انكمتم مالكلا راطقأل ًاعماج ملكت نوكي الو ١ : ظحاحلا لوقيل ىتح قطنم ريغو

 مالك نم نسحن ىذلا نزو ف نيدلا مالك نم نسحب ىذلا نوكي ىبح ةعانصلا ف

 ئ . « !')ةفسلفلا

 عافدلل مهسفنأ اوبصن نيذلا ةلزتعملا ةقرف رصعلا اذه ىف نيملكتملا قرف مهأو

 هيبشتلا نع ههيزنتو هللا ديحوت نم اهب لصتي امو ةيمالسإلا ناعيإلا ةديقع نع

 ةعيشلا ضفاورو ةربخلاو ةئجرملا مامأ ةرخآلا ى باقتعلاو باوثلاو ةوبنلا قئاقحو

 مهجاجحو ملادجياوثلم دقو . نيِبوْسّشلا نييونام او نييداملا نبيرهدلاو دوهيلاو ىراصنلاو .
 بابشلا موصحلا ماحفإو عانقإلا ىف مهتوقو مهنايب نسحب اوبذجو ةرصبلا دجاسم م

 اوبلخف « دادغي ىلإ ىناثلا نرقلا رخاوأ ذنم مهنم ريثك لحرو . ءارعش ريغو ءارعش
 اذإو « راكفألا قئاقد نم سانلا ىلع اودروأ امبو رحاسلا مهنايبب كانه بابلألا

 ى لحنلاو للملا باحصأل مهتارظانمو ةلزتعملاو لازتعالا ريغ مل ثيدح ال سانلا
 علد ىلا نآرقلا قلخ ةبعش ىتح « مهتديقع قنتعي نومأملا اذإو « ةعماحلا دجاسملا

 . . ةلودلل ةيمسر ةديقع اهنلعي نأ لواحو « انب رم انك ىبسيرملا رشب اهررش

 نأ: هراهدزا نم غلب دقف « لازتعالا رصع رصعلا اذه انيمس اذإ ولغن ال انلعلو

 أطحلا وه كلذ ناك امبرو «هتثيشم بسحههّجو نأو مكحلا ناحبوص ىلع ىلوتسا .

 ىلع نآرقلا قلخ ةنحم هعم اوعضوو هوعضو مهنإف « هباحصأ هبكترا ىذلا ديحولا
 نيح قفخأ دق ناك اذإ هنكلو . قلاح نم هطوقس ببسكلذ ناكف « سانلا باقر

 لوقعلا غبص نأ ىف ًاريبك اًحاجن حجن هنإف نوجسلا بهايغو فيسلا مدختسا

 تايفحل طابنتسالا ى ةراهملاو ليلعتلا ةقد ىلع ًاعساو آنيرمت اممم نأو ةيفسلف ةغبصب
 ناهربلا» عصانلا سايقلا عم « اهديلوتو اهبيعشتو اهعيرفت ى ةعاربلاو اهقئاقدو ىناعملا

 بكأ ذإ « ىبابعلا ركفلا بناوج عيمج ىف بارسأ كلذ نم ترسو . عطاسلا .

 اذه ى انهبان ًارعاش دجن املق لب « ءارعشلا مهعم ًبكأو مهتارظانم ىلع سانلا ]

 ىحاللا نابأو ساون ىبأو راشب نع فورعم وه ام وحن ىلع مل ذملتو الإ رصعلا
 ا ؤ . مام ىنأو ىرمتلا روصنمو ىباتعلاو

 لازتعا ىلإ عجري كلذ نإ ليقف « ةلزتعم مهتيمست ببس ىف نوثحابلا ضلتخاو

 0 / ناويحلا 0(
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 نايكرسم ىلإ عجري لب ليقو . هسلاجمو ىرصبلا نسحلا ءاطع نب لصاو لوألا رم

 0 كلذب اوتعت مهنأ ونيلان حجرو « سانلا ملازتعاو مهيف دهز ةعزن
 ىلع اوفقو دققف « ةعيشلاو ةنسلا لهأ نم مهموصخو جراوحللا نيب ةئشانلا تاعزانملا
 مهمع ءانبأ ىلع نييولعلا اورصني مل لثملابو « !١'قيرف ىلع اقيرف نورصني ال دايحلا

 افينع الاضن ةعيشلا ةالغ نولضاني اوضمو ,هدايحب نيكسمتم اولظ لب « نييسابعلا
 عاطتساو . نويسابعلا مهنضتحا كلذلو « نييرهدلاو نييوناملا اولضان ام وحن ىلع

 ىلع هلمحب نأو اًمعساو ًاريثأت نيسحلا نب ىلع نب ديز ىف رثؤي نأ لصاو مهذاتسأ
 . ةيلاغلا ةيعيشلا ءارالا نم صلختلا

 نأب لوقلاو «ديعولاو دعولاو «لدعلاو «ديحوتلا ىه  ةسمخ لوصأب لازتعالا زيمتو
 امأف . ركتملا نع ىهنلا» فورعملاب رمألاو « نيتلزنم نيب ةريبكلا بكترم ةلزنم
 ضرع الو مسحب سيل وهف نيقولخا ةهباشم نع هللا هيزنت ةلزتعملا هب دارأف ديحوتلا
 ىلا تايآلا اواوأ دقو « نامزلا الو ناكملا هرصحب الو رهوج الو ءزج الو رصنع ال

 ىف ديلا ىعف ( مهيديأ قوف هللا دي ) : لثم نم تاقولخملل هتهباشم اهنم متوفي
 اولاقف ءماسجألا ضراوعنم اهنأل تافصلا هللا نعنوفني اوضمو « ةردقلا هدنع ةيآلا

 هنع اوفن كلذ لجأ نمو « هلالج "لج ميدقلا دددعتي ال ىبح تاذلا نيع اهنإ
 نءظني ال ىبح قولخم نآرقلا نأب لوقلا ىلإ اوعفدنا انه نمو « مالكلا ةفص
 . هللا ىوس ميدق الو « ميدق هنأ

 ىف رارحأ مهنأو مللاعفأل دابعلا قلخ ةركف هيلع نولصوي اوضم دقف لدعلا امأ
 هللا مهملظي نأ نود ملامعأ ىلع اوبقاعيو اوباثي ىكل ةيرورض ةيرح ىهو « مهتدارإ
 نأ الإ نوءاشت امو ) : لثم نم ربحا ىلع لدت ىتلا تايآلا | اولوأ دقو « ةرذ لاقثم

 رشلاب رمأي ال هللا نأو حلصألاو حالصلاب لوقلا ىلإ لصألا اذه مهعفدو (هللا ءاشي
 . مل حلصأ وه امو دابعلا حالص هيف ام الإ لمعي الو

 5 باقع نم دعوأو باوث نم دعو ايف قداص هللا نأ وهف ديعولاو دعولا امأو

 بكترم ىلع مكحلا نوثجري نيذلا ةئجرملا ىلع نودري لصألا اذهب مهو « هتاملكل لدبم
  لخدم دب ال وهو « بانأو بات اذإ الإ همنإ ةريبك بكترمل رفغي نل هللاف « ةريبكلا

 ةيمالسإلا ةراضحلا ف ىتانويلا ثارتلا رظنا )10

 . اهدعب امو ل7 ند ىوذبي نمحرلا دبعل



 مو

 ١ ىذلا 526 بسح - راثلا ةاصخلا .لغشتو + 5 55 ىذلا 525 بسح ةنحلا ءايقتثألا

 ٠ هدعوأ

 لالخ نم هب اوذفن لوق ويف 51 نيب ةريبكلا 57 ةلزنم نأب لوقلا امأو

 نسحلا ىأرو هلتقو هبرح بجيو رفاك ةريبكلا بكترم نأب نيلئاقلا جراوحلا ىأر
 اولاقو اعيمج نييأرلا اولزتعا دّقف « قساف نمؤم ةريبكلا بكترم نأب لئاقلا ىرصبلا

 لوقي امك - اورصتني مل كلذبو ٠ ناحل نمؤملا ىلزنم نيب ىلطسو ةلزنم ى هنإ
 : ةموضح ا هذه قرط نم فرطل  ونيلان

 نابجاو رك نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نأ هب نوديريف سماح لصألا امأو

 لصألا اذه نوقنتعي معو ىغشي تثاكذ 8 هتعاطتسا بسح "لك نيلعلا ءاس ىلع

 ناك اًضيأو ؛ ةراعدلا تايرأو قاسفلاو ناجم ىديأ ىلع برضلا ةلودلا اوعفدي نأ

 مهوحراصي ؛ نأو « ةماعلل مهملظو مهنايخط دص :ءافلجا هوجو ى اوخرصي نأ ىغبني
 قح ىه امنإ تيبلا لهأ قوقح نم اقح " تسي اهنأو ةفالخللا ىف مالسإلا ةيرظنب
 ْ ةمألا ءانبأ نم ءافكألا

 هللا نيب ةقالعلا ىف ةريبك ثحابم ىلإ ةفلاسلا لوصألا ىف رظنلا 5 دقو
 ىصقأ لإ نوعسوتد مهلعج امث « ةلاعف ىوق نم اهيف امو ةعيبطلاو هللا نيبو ناسنالاو

 باحصأو ةدحالملا ىلع درلل اودرجتو . ةيفسلفلاو ةيضايرلاو ةيعيبطلا ثاحبألا ىف دح
 دنع ىركفلاو ىديقعلا ثارلا ل ىلع فوقولا ىلإ كلذ مهعفدو للملا» لحنلا

 ٠ . ةبئاصلاو سوحناك ,هريغو ةيواهسلا بتكلا لهأ نم نيب رعتسملا

 0 وهو ءانمدقامك مهتقرف سسؤم وه11١ةنس ةرصيلاب قوتملا ءاطعنب لصاوو
  ناكوع'' 0 رفكلاو ناعإلا ىلزنم نيب ىطسوةلزنم ىف ةريبكلا بكترم نأب مهنم لاق نم
 ديبع نب ورمع هنتخ هئارآ ىلع هفلخو . لحنلاو للملا باحصأ لادج نم ركن

 (")ةيرح نم اهب لصتي امو لدعلا ةديقع ىف لادحلا نم رثكي ناكو 5١ه ةنس قونملا

 لئاسملا ضعبو لازتعالا لئاسم ىف نوع ر غي ةرصبلا ىف هذيمالت ىضم دقو . ةدارإلا
 ةيليذهلاو ةيماملاو ةيرشببلا اهمهأ ةريثك ةيلازتعا بعش اهنم تقئثبنا تاعيرفت ةيفسلفلا
 ظ : ةيماظنلاو

 مولسإلا ىحضو ردك ىضفترملا ىلامأ (؟) ناضل ١ ىضترملا ىلامأر انا 4«(
 ا َ ه1
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 ةنس ىوتملا رمتعملا نب رشب ىلإ ةبسن ةيرشبلاو  7١ىلإ ةرصبلا نم لوحت دقو
 ةباحصلا ةيقب ىلع بلاط ىلأ نب ىلع ليضفتب لوقي ناكو «لازتعالا اهب رشنف دادغب
 ى اهمظن ةريثك راعشأ هلو « دادغب ةلزتعم نم هباحصأ ىلإ لوقلا اذه ىرس هنمو

 قرع 11 لوأ ىف: اهناهصأ ىلع جاجتحالاو قرفلا فانصأ ىو ىعيبطلا خيراتلا

 رياطتتف «ًاجاجز مطحيف ىتمرُي رجحلاك ضعب نم اهضعب لاعفألا دلوت ىلإ بهذ
 ةيلوئسملا ديدحت ىف اعساواشثحب ةركفلا هذه نم قتشا دقو ءاناسنإ بيصتف ةيظش هنم

 ةركف ىف ةلزتعملا نم هقافر ضعب فلاخي ناكو . هريغ نع دلوتملا لعفلا اذه لثم ءازإ

 نم ا « حالصلا نم هيلع ردقي امل ةياغ ال هنأل هدابعل هللا ىلع حلصألا بوجو
 ةعاطتسالاو ةردقلاب دبعلا نكمينأ اًنقحهيلع ىذلا امنإو «هنم حلصأ هقوفو الإ حلصأ .

 دقو 5١8 ةنس ىنفوتملا ىرصبلا ىرْدسمّتلا سرشأ نب ةمامث ىلإ ةسن ةيماعلإو

 ىلع ىلع ليضفتب رخآلا وه لوقي ناكو « دادغب ىلإ رمتعملا نب رشب لثم لوحت
 ىذلا وه ىبسيرملا ًارشب نأ نظلا ربكأو « نآرقلا قلخب لوقي ناك انك « ةياحصلا

 . هسلاجم ىف نيملكتملا ىلع ةسايرلا هل لعجيو همدقي نومأملا ناكو . كلذب هعنقأ

 ةيرورض اهلك فراعملا نأو ")اهل لعاف ال ةدلوتملا لاعفألا نأ ىلإ يهدي اكو

 ى ميرحتلاو ليلحتلا رودي امهساسأ ىلعو «لاعفألا ىف نايتاذ حبقلاو نسحلا نأو

 . ةيهلإلا ىهاونلاو رماوألا

 : ليقو 3١1 ةنسل ءارماسب قوتملا فآلتعلا ليتنا ىأ ىلإ ةبسن ةيليذهلاو
 ىيقحلا سسؤملا "دمعي و « اليوط رمع دقو ديبع نب ورمع ذيملت وهو "0 ةنس لب
 لاعفأ نيب قرفو . 2''ةيلعلا تاذلا نيع ةيهلإلا تافصلا نأ ىري ناكمو . لازتعالل

 لاعفأو بولقلا لاعفأ نيب ىرخأ ةرابعب وأ ةيعيبطلا هلاعفأو ةيرايتخالا ناسنإلا

 ىذلا ءزحللا وأ درفلا رهوحلا ةلأسك ةريثك ةيفسلف لئاسم ىف ثدحتو . حراوخلا

 ثاحبألاب لصتي امم كلذ ريغو رجحلا ىف رانلا نومكك نومكلا ةلأسمو أرجتي ال

 ظ . ةيعيبطلاو ةيفسلفلا

 )١( ؟غالر/ م مالسإلا ىحضو 44 ص فقاتسربشلا .
١78 / ١ 

 ىضترملا ىلامأو» ؛ ص ىاتسربشلا )0 "ف

 . 5! ضص رود ىدو 48/ ؟ مالسالا ىحضو مالسإلا ىحضو 44 ص فقاتسربشلا 0
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 مالك طلخ هنإ ىناتسرهشلا لوقيو 7١ ةئس قوتملا ماّظنلا ىلإ ةبسن ةيماظنلاو
 ةفسالفلا نم نييعيبطلا بهاذم ريرقت ىلإ ليي ناك هنإو ةلزتعملا مالكب ةفسالفلا
 ىلا هتدارإ نأو « هدابعل حلصألا الإ لعفي ال هللا نأ ىري ناكو « نييملإلا نود

 درفلا رهوحلا ىنني ناكو . ءاشنإلاو قلحلا اهب داري امتإ ميركلا نآرقلا اهنع ثدحتي

 . ًاديعب ءالعإ لقعلا ناطلس هثحابم ىف ىنلعأو . '١١أزجتي ال ىذلا ءزحلا وأ

 مالسإلا ىحضو ما“ ص قاتسربشلا )١(
 .هة9صروب ىدو 0"ى/#“



 عار
  رعشلا راهدزا

 ظ ةيوغللا ءارعشلا تاكلم

 ىوذ ءارعشلا نم ريثكب ةرضاحلا دمت لازت ال رصعلا اذه ىف ةيدابلا تناك
 ةيح ىلأو ةدانيم نباو ةنئيسم دلا نباو ءادسسبلا ىلأ لثم نم ةميلسلا ةيبرعلا ةقيلسلا

 ةرز.ع نب ليبشو ىنامدعلاو دايز ىلأ همع نباو ىبالكلا متبع ىلأو يريح

 نم ريثك لوحت دقو . ريرج ديفح ليقتع نب ةرامجو لسثيسمعلا ىأو ىرعسب فلا

 مهاباقي ناكو . (''ميدقلار هشلا ةياو رو ةغللا ةئشانلا نوملعي نيملعم ىلإ ءارعشلا ءالؤه

 ىف تلثمتو مهيلإ تلوحت ةيبرعلا ةقيلسلا نكلو « ةيدابلا ىف راخ مياوت ندملا ىف

 . انايبو ةحاصف ةيدابلا ءارعش نع نولقي ال اوحبصأ ىبح « مهلئاخد

 هذه لوحت ىف لضفلا قباسلا لصفلا ىف مهنع انثدحت نيذلا ةغللا ءاملعلو

 اوعضوو « ىتالسإلاو ىلهاحلاا رعشلاو ةغللا مل اوعمج دققف « رضحلا ءارعش ىلإ ةقيلسلا
 ميدقلا رعشلا نأب ناميإلا مهيف نوثعبي رصعلا لاوط اولظو « ًاقيقد ًاعضو امهسيياقم مل
 ءاذتحالا ىلإ اوردابنوعراب ءارعش نييوغللا ءالؤه نم ناكو . ىلا ةودقلا وه

 ظ رمحألا افلخو دمحأ نب ليلخلاو ةيوارلا داجتج ويب نم ركنا ) هولا هذه ىلع

 ظ . ىعمصألاو

 ةلهسلا ميدقلا رعشلا جذامن ةرضاحلا ءارعش ىلع نويوغللا ءالؤه ضرعي ملو

 ةئيلملا ةصيوعلا هجذامت مهيلع اوضرعي نأ لوألا مهمه ناك دقل لب « بسحف

 ىح مهتارضاحتو مهتاءالمإ رادم اهولعجف اوضمو « ةبيرغلا ظافلألاو ىشوحلاب
 ةياغ رأ ىلو « بار غإ هيف رعش لك الإ نييوحنلا ةياغ رأ مل : ظحاحلا لوقيل

 . (!"”جارختسالا ىلإ جاتحي بعص ىعم وأ بيرغ هيف رعش لك الإ راعشألا ةاور
2 

 اضفملل تايلضفملا امه رصعلا ىف اتفّلأ ميدقلا رعشال نيتعومجم مأ 1

. 54/4 
 نييبتلاو نايبلا (؟)

20١ 
 (ةرهاقلا ةعبط ) مدنلا نبال تسرهفلا

)٠ )١ 

 . "509 ضص
 ١ مب



 للكل ظ

 انلعلو . بيرغلاب نارخزت امهو « ىرصبلا ىعمصألل تايعمصألاو قوكلا ىبضلا

 رعاشل ةديج ةعوطقم الو ةديصق نوكري اوداكي مم نييوغللا نإ انلق اذإ لِ ال

 هعللا تداقنا كادوا  اهو>حرشو أهو رسفو 6 اهونودو اهولجس الإ ىتالسإ وأ ىهاج

 مروا ريكو ءارعخلا نك مييرضامل تحلو ْ

 ال ىّتح « ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا كلذ ىلإ مهزفح ام مهأ نم ناكو

 : لوقي ظحاحلا لعج امث « مهسفنأ ءاملعلا ماهفأو سانلا ماهفأ ىلع امهتلالد قلغتست

 . مهتادارإو مهيناعم ىلع ,هدنع "لدي مالك عضومو ةشأو تاقاقتشاو لاثمأ برعلل »

 ىو مالكلا ىف رظن اذإف . لثملاو دهاشلاو ةنسلاو باتكلا ليوأت لهج اهفرعي م نف
 مضناو . ٠ 2 20سانلا كلهأو كله نأشلا اذه لهأ نم وه سيلو ملعلا نم بورض

 ةغل ىلع ةديدش ةظفاحم اورهظأ سابعلا ىبب ءافلخ نإف ٠ ىسايس ثعاب كلذ ىلإ

 اهب لصتي ام لك ةياورو اهيف قمعتلاو اهتسرادم ىلع ءاملعلا اوثعب و ميركلا نآرقلا
 ءاهيف قوفتلا ةريبكلا مهفئاظو سايقم اولعج دقو . راعشأو رابخأو مايأو باسنأ نم

 هءانبأ اوذخأو . اهئادأ ىف عربو اهقذح نم الإ نوبتكتسي الو نورزوتسي ال اوناكف

 اهجذامت نم ًاريثك موظفحيل نييوغللا رابك مه اورضحأف « اهناقثإب لب ٠ « اهملعتب

 باتك ىدهملل ى فلا لضفملا فيلأتو ءاهبيلاسأو اهتاغايص ىلع موفقي ىكو ةيرعشلا

 رصقلا ق ىرمم كادر . روهشم عئاذ هيبأ دهع ىف ائشان لازي الودو «تايلضفملا

 ءافلخلا ىديأ نيب نولّشْممَي اوناك ذإ « ءارعشلا ىف هرثأ هل ناك ظفاحم قوذ ىبابعلا
 ىح هعم اومءالتي نأ م دبال ناكف «قوذلا اذهب مهت دوج نوسيقي اوناكو يف نيحسدام

 نم نييوغللاب ظتكت ءافلحخلا سلاجم تناكو . ةريبك زئاوج نم نوغتبي اب اورفظي
 ريكس اولاني ىنح مهوقو ري نأ ءارعشلل دب ال ناكف « ىعمصألاو ىلاسكلا لثم
 َ ءاطعلا َْف مذ اولزجيف ميجاءانلخا كلذ ىردو

 اوهون نف 6 هءلاكو ردا اذه ىف رعشا ةادّس نويوغلا حبصأ كلذبو

 ريثك اناقليو . اهينماس ادق لمس ههجو ىف اوحول نمو ٠ هعسإأ راط هب

 اهونسحتسا نإف 6 ماعلا لفاحملا ىف اهداشنإ لبق مهراعشأ مهيلع نوضرعب ءارعشلا نم

 ةدردج دئاصق عنصب ةركلا نودواعي أوبهد ع م نإو 6 اهودشنأف اوضم

 ةصف> ىلأ نب ناورسم نع ىورسي ام كلذ نف « مهناسحتساب رفظت نأ نيلمآ

 .١ه/1 ناويخلا"(١) ظ
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 هعئاور ىدحإ ىهو ( اهلايخخ ىحف ”ةرئاز كئتقرط ) : هتديصق ”مظن ال هنأ نم
 كيلع هضرعأ ًارعش تلق دق : هل لاقف ىوحنلا سنوي ةقلح ىلإ بهذ ىدهملا ىف «

 اهب بجعأف « ةديصقلا هدشنأو . هترتس اًئيدر ناك نإو « هترهظأ ًاديج ناك نإف

 فحزف « ىدهملا اهدشنأف ىضم ذئنيح . ١١2بويعلا نم ةئيرب اهنإ هل لاقو سنوي

 ناورملا لاق مث « عمس امب اًباجعإ طاسبلا ىلع راص ىتح هالَصم ردص نم :
 فلأ ةثام لوأ تناكف « ,هرد فلأ ةئاعي هلرمأف « تيب ةئام :ناورم لاق ؟ ىه

 حشوملا هباتك ى ىناب زرملا قوسيو . 'سابعلا ىبب مايأ ىف رعاشل تيطعأ هرد
 نييوغللا ىلع هراعشأ نوضرعي ءارعشلا ناك فيك هيف روصي « ''””اليوط الصف
 نبال دمحأ نب ليلحلا لوقي كلذ ىو هتفرايصو رعشلا ةاضق مهف « مل اهوزيجيل

 مكتظارتق نإ ةنيفسلا ناكس انأو ؛ ىل حبست  ءارعشلا رشعم - مّن انإ ) : رذانم
 '؛!متدسك الإو مقفن مكلوق تيضرو ( | ]

 نوكسمتي اوضم دقو « ىسابعلا رعشلا قوس ىلع نويوغللا رطيس وحنلا اذه ىلعو ٠
 نوطقُسي مهنم نيريثك لعج كسمت وهو « ًاديدش اكسمت ميدقلا ىرعشلا لثملاب
 ةمرلا ىذب رعشلا مخي ءالعلا نب ورمع ابأ ىرنل ىيح ًاطاقسإ نييسابعلا ءارعشلا

 اولاق نإ « مهريغ ىلع 1*2 لك مهنإ » : نيئ دْنحُملا ىنالئاق ”ةبؤ رثب زجكرلاو
 ىعمصألا ناكو . ( ("7مهدنع نف احيبق اولاق نإو « هيلإ اوقبس دقف انس

 ' اوكردأ نيذلا زاجحلاو دجن ءارعشنم امهبارضأو ةم'رسه نباو ةداّديم نباب رعشلا مخي
 : امهلئاق ىمسي نأ نود هرعش نم نيتيب ىلصوملا قحسإ هدشنأو . ""7ةيسابعلا ةلودلا

 تدسفأ : ”الئاق هردابف « همظن نم امهنإ : قحسإ هل لاق امهب هباجعإ رهظأ املف
 ىبأل لوقي ناك رذانم نبا نأ ةاورلا ىوريو . 40 ىّيبل امهيف ديلوتلا نإ « رعشلا
 لهاج كاذ لقت الو « ديز نب ىدنع رعشو ىرعش نبي "مكحاو هللا قنا » : ةديبع

 ع مكحا نكلو نيرصعلا نيب مكحتف ؛ ثددحم اذهو ميدق كاذو « ىسابع اذهو

 ءالؤه راعشأ امنإ : لوقي ىنارعألا نبا ناكو . « '؟!ةيبصعلا عدو « نيرعشلا

 )١( بتكلاراد عبط ) فاغأ ( ٠١/٠87 ) )1(ىساس ) ىناغأ ٠١9/15 .
 بتكلاراد ) ىفاغأ (؟) .م١8/1 فاغأ (؟) ( 77/4 .

  20ىناغأ )م0 . اهدعب ابو 808 ص حشوملا ه/1١84” .

 . ١١/1١ (ىماس) ىناغأ (5) . 15/11 ( ىساسلا ةعبط ) قفاغأ (4)
 .  ةلاع ب لك (ه0)
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 ١ «هب برسيف ىو ذيو اموي مشي ناحيرلا لثم  هريغو ساون ىبأ لثم - نيثدحملا

 . «٠ 2؟"ابيط دادزا هتكرح املك ربنعلاو كسملا لثم ءامدقلا راعشأو

 « موقتلا ىف أطخ هتثادح ببسب نييسابعلا رعشل نييوغللا رادهإ نأ ىف كش الو

 . ناكمو نامز لك ىف ديج ديحلا رعشلاو « ةثادحلاو مدقلاب ساقت ال ةينفلا ةدوحلا ذإ

 ىلإ سايقلاب « ميدقلا رعشلا جذامت اولعج  فقوملا اذهب  مهنأ قدا نم نكلو
 ءاذغ اهب اوذغَيو اهئادثأ نم اولهن مهلكف « ةيذاغلا تاهمألاك حبصت « نييسابعلا

 « ءارعشلا ءالؤه أرقن نيح بجعلا انذخأيو . مهسوفن نم نكمتو مهبولق ىف ىرس ْ

 ةيوقلا ةيوغللا ةبورعلا هذه عمو . ةريزخلا نم ونت اولّصف مهنأكو نيمات ًابرع هارتف محارف

 جذومنلا ىف بارطضا ثدحب نأ ةفاخم مهراعشأب نودهشتسي ال نويوغللا ناك مهيف

 كلقو . ةقدو ةمالسو ةحص نم نكمي ام لكب هل اوظفتحم ىحو 6 ميدقلا ىرعشلا

 ىه ذإ « حيحصلا ىنعملاب تاطقس تسيل ىهو « مهتاطقس مهيلع نو دعي اوضم

 « اهيلع اوساقف « ميدقلا رعشلا ىف نويسابعلا ءارعشلا اهآر تارورض امإ اهتريك ىف
 تاقاقتشا امإو ءاهتاراجم مهقحنمنأ اونظو رعشلا اذه ىف اًضيأ اهوأر ةذاشتاغل امإو

 هرين ام لك ىف أرقاو . اهونقلت ىلا ةيوغللا سيياقملا ءوض ىلع اهوثدحتسا ةينبأو

 . ةثالثلا هوجولا هذه ودع املق هاريسف تاطقسلا هذه نم ( حشوملا ١ ف ىلايزرملا

 ضعب قى هقاةتشا نم راشب ىلع شفخألا هذخأي ناك ام : كلذل الثم برضنو

 هقح نم اذه نأ هنم اًننظ لزغلاو لجولا نم « ىلرغلاو « ىاجولا ١» ىتملك هراعشأ

 «نانين » ىلع رحبلا ىبعمب 0 برعلا نع عسملسي م نإو

 نييسابعلا رثكأ وه نمار . ''١عمجلا اذه سايق ى لخدت ةملكلا نأ هنم اًمنظ

 تاجحل ضعب ىلإ امإو ةيرعش تارورض ىلإ امإ هدنع درت ىهو « ؟اذخآم
 ْ نم ءايشأ ىف "نحت ساون وبأ ناك دقو » : ةبيتق نبا لوقي كلذ قو « ةيبرع

 للع نم. ةديس  ةللبع ىلعو مدقتمل رعشلا نم ةجح ىلع الإ اهيف هارأ ال هرعش

 : هلوق اهنم « وحنلا

 ([َسْمر 4 .ىرذلا نم طاو تنأ ام َتْيَلَق

. 
 اهدعب امو 509 ص حشوملا (؟) . 545« ص حشوملا

)١( 

 ٠ .اريق : اسر (:4) . اهدعب امو 948 ص مشوملا (؟)
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 ى زمهطلا هكرت امأ ١ ًاشيرق نأو زمهلا كريت برعلا رثكأ نأ هيف هتجحف ( * لاو

 تيلف ) : لاق هارت الأ . . زييمتلا ىلعف « امرا هيفا امأو . هنم لدبتو هكرت
 ىأ نم نيب مث « ىل» ىف تيل باوج راصو مالكلا مف ( ىل ىرلا نم كلانا اف

 ىل اذه كيوث تيل» : مدل تاكا اسمر » لاقف « كلذ نوكي هجو «

 وكانا رازإلا راصو « ىل » كلوق ف و راص تيل باوج نأل أ ارازإ » لوقت م
 . اهنم فورح دنع ةاحنلاو نويوغللا فقو ىرخأ اتاك هل هجوي ةبيتق نبا ىضمو

 . 2؟2تايبألا هذه دنع «ةيبرعلا » هباتك ىف كلف ناهوي فقي نأ بيرغلا نم لعلو
 اهنم ًاذختم نيرخآ ءارعشل اههبشت ىرخأ دنعو ساون ىأ ىلع ذخأ أ امم اهلثامب امو

 ةبيتق نبا نع هانلقن ام أرقي مل هنأكو « ةيبرعلا دعاوقل نييسابعلا ةفلاخم ىلع اليلد
 هذه لثم نم مالسإلاو ةيلهاجلا ب اما رظنلا معن :أ هنأ ولو
 اهم ىلا ةروصلا ى ىحصفلا دعاوق ىل ا انجرخي م .نييسابعلا نأ 00 فرحألا

 او زاجأف : نيمدقألا راعشأ ىلع مهراعشأ اوساق مهنأ كانهام لك نأو ؛ نويوغالا م رط
 كلذ ىف مهو « ذاوشلا ضعبو تارو رضلا ضعب نم مهفالسأ هزيجب ناك ام مهسفنأل

 آ . مهنم ثرإ ىلع نوغوصيو مهنوعباتي
 ظافلألا ضعبل نييسابعلا ءارعشلا نم رفن مادختسا دنع كف ناهوي فقوو

 نع « نييبتلاو نايبلا ١ ىف ظحاحلا هبتك ام ىلع ًادمتعم هراعشأ ىف ةيسرافلا غيصلاو
 لاخخدإب ناحلمتي اناك امهنأ ًارك اذ ىدنكلا رفاذسعلاو ىنامعلا لثم بارعألا ضعب
 رعاشل قاسو 2« نيتظفلب ىنامعلل لثمن ع امهراعشأ ى ةيسرافلا ظافلألا ضعب

 . ''!ةيب رعلا ظافلألاب ةيسرافلا ظافلألا اهيف تطلتخا ةعطق ةمير < ىنأ نب و
 ىلع 2 رصعلا اذه ىف تلخدأ ةيسرافلا نأ 2 ُتأف ناهوي كلذ لعج دقو

 صوصنلا سفن اهدنست ال ةغلابم ىهو « !؟!يضلا اذه روصت ىف اًغلابم « ةيبرعلا
 ةيسرافلا ظافلألا ضعب انايحأ مهراعشأ ىف نوقوسي ءارعشلان اك ذإ « ظحاحلا اهاور ىلا
 ىلع نوظفاحم اوناك مهنإف كلذ دعب امأ ءهسفن ظحاحلا ظحالي اك ًافرظتو ًاحلمت

 انمادختسا هرثكأ ناك امبرو « ةيبرعلا ةغايصلا نيناوق نم مهتاكلم ىف رقتسا ام

 )١( نييبتلاو نايبلا (* ) راد عبط ) ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا 4١/١ ١ اهدعب امو ,
 ص ةيبرعلا باتك ( 4 ) . 784 ص ( فراعملا ”١١ اهدعب امو .

  0نيف ةييؤملا باك ١ اهدعب امو . ]
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 «ةناجيو ائياعت هتايرمخ ضعب ىف اه-ىتأي ناك ذإ ساون ابأ هرعش ىف ةيسرافلا ظافلألل

 مهرئاعشو مهتهلاب مهيلع ”امسقم سوجم ا ناملغ ضعب ىلإ همالك هجوي نيح ةصاخو
 : ''!هلوق ةلكاش ىلع « ةيسوجملا ,هدايعأو ةينيدلا

 ةينققرل ”اذعملا ناجرهملاو ا" راركلا

 (©4رابنهاج َنشَحو 9 رابكلا زورك ونلاو
 ْ هت ا

 "راش ناريإ هرحخو 2(« راهولا لاسنأو

نا ندي نينا ل هس ناك اعإ امتاد كلذ عنصي نكي ملو
 + اردت احا ني

 ًافصاو ىبصوم ا مه هاربإ كوق لثم نم « ةيطبن ةظفل ءارعشلا ضعب ناسل ىلع طقست دقو

 ا كت رام هع اذو

 نشل او ةقش نامل 000 . دقو ىنثدح نيح « نيشب لزِإ : لاقف

 انمدق ام نأ نو مالسب ٍضمما : اهانعمو « ةيطين « نيشب لزإ » ةملكو

 « ةردنلا ىف ءارعشلا ةنسلأ ىلع ىتأي ناك دقف « ةماع ةرهاظ ىلإ لوحتي مل هلثمو

 لجأ نمو . هنم ءىش ىف اوطروتي مل ةيسرافلا مطوصأ م مثرلا لعدم مهتركو

ا ةقيلسلا نأ لوقلا ىلإ ثحاب عفدني ال نأ ىغبني ناك كلذ
 ى تصقتتنا ةيبرعل

 اوناك "نسم ىدتل ىح « صقتنت نأ نم ةوق ىوقأ تناك دقف « نييسايعلا سوفت

 لضفب هسفن رهوج قمعتت ةيب رعلا ةغللا تناك دقو . ساون ىلأ لثم ةيسرافلا نونسحب

 نم اهلهني ىضمو « هذاتسأ رمحألا فلخ لاثمأ نييوغللا نم اهب هودّوز نم

 . ىوتريو اهنم بعي « الماك ةالوح اهب ماقأف « ةيدابلا ىف ةيفاصلا اهعيباني

 « اهرهظتسي زجرلاو ديصقلا باحصأ نم نييمالسإلاو نييلهاخلا نيواود ىلع ًبكأو
 ظفح هنإو « (؟1لاجبلا نع الضف ةأرما نيتس نيواود ظفحب ناك هنإ اولاق ىح

 2 هيهاذمو نفلا» انباتك ىةلئامأراعشأر ظنا ( ١(
 . ١ ؟؟” ص ( فراعملار اد عبط ) ) ىف رعأأ رعشلا ُْى

 . سرفلا دايعأ نم : ناجرهملا ْ (١

 .زورينلا ديع : زوركودلا (؟)

 ادا دايعأ نم : نشج (4)
 : ضي ةماعلا 0 لا

 01 ديعوأ ٠ برغلا عضوم : هرخ (1)
 . ةزد زعلا ناردإ : : راش

 : ١7١/ه ( بتكلار اد بط) ىفاغأ )70

 عبط) رواظنم نبال ساوذ نأ رابخأ 860

 - ناد" عبط )رتعملا نبال ءارعشلا تاقبط (9)

 . ١54 ص ( فراحملا
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 نييبومألاو نيمرضخملاو نييلهاخبا دئاصق نم هظفحي ناك ام ريغ ةزوجرأ ةثامعبس 217
 حصفأ الو ساون ىلأ نم ةغللاب ملعأ ناك ًادحأ تيأر ام » : ظحاحلا لوقي هيفو

 ىوغللا ملاعلا ىنابيّشلا ورمع وبأ لوقيو « !'!هاركتسال ةبناجيو ةوالح عم ةجهل
 روهشملا : ١ ركحم هنآل ؛ هرعشب انججتحال ثَفَّرلا نم ساون وبأ هيف ذخأ ام الول

 ("7لوقلا )

 هوقبس نم ناك دف « « اهيف عربو ةيبرعلا قلح ىذلا هدحو ساو وبأ نكي

 ىلإ عجرن نأ ىكيو ؛ اهبيلاسأب ًاقذحو ةعارب هنع نوُلَقي ال ءارعشلا نم هورصاعو
 ىب ىف هتأشنب ةيبرعلا هناقتإل للعي هاريسف نيئدحملا معز ليصألا ىسرافلا راشب
 روجح ىف تأشنو ( ةرصبلا ف) انههتدلو »: لوقي «ةليوط اًماوعأ هب دبتو ليقع
 « أطخلا نم ةملك فرعي دحأ مهيف ام « لق ىبب ءاحصف نم اًخيش نينامت
 تلخد ١) كيال تعفو م حصفأ مهؤاسنف مهئاسن ىلع تلخد نإو

 نكت لو . 0 (١ أطخلا ىبيتأي نب أ نف ( ملدا تغلب ) تكردأ نأ ىلإ (ةيدابلا

 ةقيلسلا باستكا اهتقيقح ىف تناك انإ « أطحلا نم همالك ولخ ةلأسم ةلأسملا

 .*0اليوط هب نوديشي نييوغللا لعج امم « ليصأ ىبرع هنأك ادغ ىبح « ةيبرعلا
 لوصأ ىلإ نوعجري نم نييسابعلا باعيتسا ىدم ىلع ةلثمألا ريخ نم راشبو

 فئارط كلذ ىف هل ىورتو « هزجرو هديصقب ىبرعلا رعشلا ةروصل ةيبرع ريغ
 ةبقع دشني وهو ةبؤ ر نب ةبقع ىلإ عمتسأ هنأ نم جرفلا وبأ هاور ام اهنم « ةريثك
 ال زارط اذه : هل لاق اهنم غرف املف « اهب هحدمب ةزوجرأ ةرصبلا ىلاو ملس نبا
 هللاو انأ ؟ مالكلا اذه لثم لاقي ىلأ : هل لاقو راشب بضغف « ذاعم ابأ اي هنسحت
 ةزوجرأ فّلأف هلزنم ىلإ ىغذمو . ( جاتجسعلا ديري) كدجو كيبأنمو كنم زجرأ
 : هلوقب اهلهتسي ىلا نغير ني اراب هوو لع نياباع اهدا لادا ةعبدب

 (١ىدعب تنك فيك 0 هللاب ٍدمصلا تاذب حلا لْلَط ايا

 ًاراسكنا ةيؤر نب ةبقع رسكناو ؛ ةريبك ةأفاكم هافأكو ملس نب ةبقع برطف

 . اهدعب أمو َ ١٠٠١١ ص زيعملا نبأ 6

 . اهدعب امو ١؛م/» قاغأ (ه) . * ص ساون نأرابخأ (؟)
 . عضوم : دمصلا تأذ )0 . 87٠١8 صرتمملا نبا (* ) ٠

 */١49 (بتكلا راد عبط ) فاغأ (4)



 ع 3 4ع ع م6 0

 ؤ :. ريبكلا ىنعألا رعش ىف دشنأ هنأ ىوريو « ١ !ًاديدش

 :املصلاو تيعلا الإ فداربلا له "تركت ىلا تاك "امون ..ىتركتأو

 ةاورلا ثبلي لو ٠ ىشعألا مالك هبشي ام عونصم تيب اذه : لاقو « هركنأف
 نب ملس ى هتديصق رمحألا ًافلخ دشنأ هنأ ةاورلا ركذو . ؟''هلوق نم اوققحت نأ
 َ 4 -و

 ريكبتلا ىف حاجنلا كاذ نإ  ريجّهلا لبق ىبحاص اركب

 ل هل لاَقف 6 كللذ بيس نع ةلاسو 6 سر غلا ٠ نم هراثك | اهيف لح اللف

 قلع لاقو : هفرع الاع ةيلغدروأ نأ كيبحأف' + بيرغلاب ناتي املش نأ
 ناك ( ريكبتلا ىف حاجنلاف اركب ) ( ريكبتلا ف حاجنلا كاذ نإ ) ناكم تلق ول
 ( حاجنلا كاذ نإ ير ا: تلقف ة ه4يشحمو ةيبارعأ أبوتش ىنإ ا( : راشب هباجأف . نسحأ

 مالك نم اذه ناك ملا اركسي ) تلق وأو « نويودبلا بارعألا لوقي اك

 0 فلخ مامف 6 ةديصقلا ىبعم 2 لخدي الو مالكلا كلذ هيشد الو ) :نيدلوملا

 . ( "!هينيع نيب لبقف

 لكب ميدقلا رعشلا جذامت هسفن ىلإ لوحي ىبابعلا رعاشلا ناك وحنلا اذد ىلعو

 هعمس هاجت اهنم هيلع نوضرعي امب نويوغللا كلذ ىف هنيعي « اهتاراش لكو اوصئاصخ
 ماك نع د ءم وه 0 لع 6 ضعب كلذ 0 1 . هرصب تحتو

 اوعضو ليو 1 21 ديصقلا نك اوضرع اب ا فتكي 7 : ةساروخلا ناويد

 كا هضو رعو 3 قيسوتووحنلاو فيرصتلا ا ةغللا ةسيقأ ءارعشلل

 اي رصتاو اهب ريبعتلا ا ةتي نأ ىلع اًضيأ لب « بسحف اهيلع
 2 . ةيراضحلاو ةيلقعلاو ةينادجولا

 ميدقلا رعشلاب ملعلا نم ىسابعلا رعاشال ايه نييوغللا نإ انلق اذإ ولغن ال انلعإو

 .١:/»م ىناغأ (؟) مهد زتعملا نيارظناو 7١؟؛4/#م ىفاغأ )١(
 .ا١و٠/»م ىلاغأ (؟) . 855 ص حشوملاو



 ل

 ؛ لري د يي مهسفنأ هباحصأل أبهتي نكي ملام

 بولسأ ىلإ نويسابعلا هنم ذفن راهدزا وهو « ديدج نم رهدزتو قنوت تدذيخأو

 ادعو ميدقلا نم داتع ىلع ماق بولسأ وهو « نيدلوملا بولسأ مسأب فردع ثيدح

 ةيفيرصتلا اهتاموقمو ةغللا ةدام ىٍلع ظفاحنم بولسأ « ديدحلا ىرضحلا قوذلا نم

 ةماعلا ظافلأ هنع ىفتنت ثيحب ةرضحتملا نييسابعلا ةايح نيبو اهنيب مثاليو ةيوحنلاو
 ىلع نوفرسي رن ءارعشلا نم ناكو . ةّيشوحلا ودبلا ظافلأ هنع ىتفشتت امك ةلذتبملا
 نودسعتي اوناك مهنكلو « ظافثألا دباوأب ةوشحملا زاجرلا بيلاسأ ىلع جهنلا ف مهسفنأ
 هل ضرعت دقو « رذانم نبا كلذ لثمع "نسم ريخ نمو « رصعلا قوذ ىلع نيبان
 تعنص اف ةبؤرو جاجتعلا كرعشب تدرأ تنك نإ » : ةالئاق اًموي ةيهاتعلاوبأ

 امن ةيهاتعلا وبأو . « !'١انذخآم تذحأ اف كنامز لهأ تدرأ تنك نإو ؛ اعيش

 ةرسهم عانص ةرضاحلا ىف اهيوانت دقف « هرصع ىف ةغللا بيلاسأل ثدح ام ىلإ ريشي

 . ةركلا مهظافلأو ودبلا ةنوشخ نع دعتبي ًازيمتم اًبولسأ اهنم مهل اوقتشا نأ اوثبلي مل
 ةبوذعلا عم ةبختنملا ظافلألا بولسألا اذه ىف اوعاشأ مهنإف بسحف كلذ سيلو

 رضحتملا مهقوذ كلذ ىف مهيدهي « رخآ انيح ةناصرلاو ةلازحلاو ًانيح ةقاشرلاو

 . ةرعو ةملكو ةبيرغ ةظفل لك نم رفني ىذلا ثم دلا

 تادحفما لإ هكزألا :قنانفلا .ريضفلا ءارعت رضحتلا عفد وحنلا 000
 ودبلا ةغل نيب ةطساولا ظافلألا ىلع دمتعي ناك بولسأ وهو « ديدج دّلوم بولسأ

 طسو بولسأ « ةلذتبمللا تاملكلاب ةرخازلا ةماعلا ةغلو ةيشحولا تاملكلاب ةرخازلا
 «دوقع ىف راتخت رهاوج ىه ه اعأكو « هيف تاملكلا دانت + :لاذخالاو ةبارغلا نين

 ىف هتراهم تيب نأ لواحي : مهنم لكو ةغاصلا هش اف. ىلإ ءارفشلا رم ذإ

 عنصت ىلا عيسلا ىف اهعقو نسحي ىلا تاملكلا نم بختي امب هكببو هتغايص

 . ةعركلا ةبرملا ىف ثيغلا عينص بولقلا ف

 : رتعملا نبا لوقي هيفو « ديدحلا دلوملا بولسألا اذه اوسرأ نم 5 ق راشبو

 ءاما نم ناسللا لع. سلتناو ةحئاصلا نم. قصاو»:+ ةحارلا نم نأ هرعش ناكاو

 نم ليج هالتو . قنورلاو ءافصلاو ةناصرلاو ةعاصنلاب زاتمب هبولسأو . « !7بذعلا

 )١( (بتكلا راد عبط ) فاغأ 4/٠.58 4ص زععملا نيا (؟) .
 ص حشوملاو 5550 . ْ
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 نب ملسم لثم هتماخضو ءانبلا ةوقو ةماخفلاو ةلازحللا ِنورْثْؤي نم نيب اوعزوت ءارعشلا
 رعشلا ىف كلذ مع ىذلا ةيهاتعلا ىنأ لثم ةلوهسلاو ةنويللا نورثؤي نمو « ديلولا ]

 يا رعشو « لزغلاو رمحلا رعش : ىصخشلا رعشلاو , حيدملا رعش : ىمسرلا

 « ىمترلا رعشلا ىف ةلازج نم نكمي ام لكب ظفتحي ساون وبأ هرصاعم ناكو
 . يقي ةلوهسلا ىلإ ريخآلا برضلا ىف دمعي ام ًاريثكو « ىصخشلا هرعش ضعب

 امو راشب قيرط نيرثؤم ةيهاتعلا ىنأ قيرط نع اوفرصنا ام ناعرس ءارعشلا نأ ىلع
 م وبأ هفلخو « ةناصرلاو ءانبلا ةوقو ةناتملا نم ملسم دنع قيرطلا اذه هيلإ يتلا

 0 كلذبو . ةعورلاو ةماخفلا نم هتياغ ىلع نيصرلا لزحلا بولسألا اذهب قوأف

 اوفرسأو را نيقعن فمح 1 حيوا خةانلا ةفاكتقوفلملا ةوق ىلإ دلوملا بولسألا

 ى ىتعرَص اوطقس مهنكلو ٠ مهبارضأو زاجرلا نم ءامدقلا بيلاسأب ءادتقالا ىف

 ملسمو راشب ءاول تحت نيوضنم ءارعشلا روهمج مهنع روزا ذإ « ىنفلا ناديملا

 عصنأ رعاشلا بختني ثيحب « ساون ىنأو ةيهاتعلا ىلأ ءاول تحت وأ . مامت ىنأو
 . ةقلأتمللا هرهاوجو هرعش فادصأ ًانوكم اهبذعأو اهقشرأو اهزجأو ظافلألا

 ظ . ةقيقد ةيلقع عباوط

 0 انقر رصعلا اذه ىف ةيلقعلا ةايحلا تيقر فيك قياسلا لصفلا ىف انيأز

 : نانويلاو سرفلاو دونفلا نع تمجرت ىلا ةريثكلا بتكلا هل تأيه 5 هج

 تارظانم ىهو « ءاوهألاو لحنلاو للملا باحصأ نيب تارظانملاو تارواحملا هل تأيه

 ؤ هةيناص ىراام عدلا « لصتملا ريكفتلا ىلإ مهريغ تعفد ام ءارعشلا تعفد تارواحمو

 ديري ام ىصقأ غلبي ىحو «هلقع لمصي ىتح« ءىش لك الوانتم « رظانيو رواحي

 اوليزيلو « هل هوروصيل « ءاملعلا هنع لأس هملعي لو هفرعي مل امو . ةفرعملاو ملعلا نم
 : (١)راشب لوقي كلذ قو « هسفن نع هيف ةهبشلا

 ايندلا بدأو ١١/0 رابخألا نويع ( (١
 . 5٠ ص ( ىلحلا ةعبط ) ىدر واملل نيدلاو
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 ٍلهجلا ىلع توكسلا لوطىَمَحْلا ماود امنإو لاؤسلا لوط ىمَعلا ٌءافش 59ًئً 3 أ . -َ م رنا ع6
 لّقعلاب ثحبتل لْقَع احخأ تيِعد  امنإف كاذَع امع الئاس نكف 0 م 6 2 > و

 مخاؤسل هيعسو مهئاقلو ءاملعلا دنع ةفرعملا سمتلي ىم.ابعلا رعاشلا نكي و

 لك نم ةمجرتملا بتكلا ىف اًضيأ اهسمتلي ناك لب « بسحف لاؤسلا ىف هحاخلإو
 تيب ىف هنأ اهيف حرشي « ريسي نب دمحمل تايبأ كلذ روصي ام ريخ نمو « فنص
 : (0١لوقي « ًاعتمم ءاذغ هلّقعو هسفن أهم ىذغي َ هلوح نم باداآلا زونكو 6 هيتك

 م05 1 : 7” ا ل
 بر مهريع سينأ ىق ىل سيلف مهم تيرع فاالاو نوسنوم عج

 رفا سس 1 ٠ ع
 ٠ ةاينكا ىدي نم بيرق وهف هيلإ ىدي . تقف مهنم بدأ اف

 بَقَح مهرهد نم مهنود تضم دقو مهرصتع تدهاش دق ناك ىّتح 7 . هر م. 5

 ةفرعملا ناولأ عيمجب دوزتلل هرصع ىف ةماع ءارعشلا عوزن نع ربعي اإ ريسي نباو
 ًارشك نولثمتي اوضم دقو . ةذل اهل دعت ال ةيلقع ةذل نم كلذ ىف نودحب اوناك امو
 « ىنانويلاو ىسرافلاو ىدنهلا اهنم ءاوس «ًاعيدب اني رعش ءاذغ اهنوليحيو ناولألا هذه نم

 « ةيدنهلا ةفاقثلا دنع اليلق فقنلو . ديعب نم وأ بيرق نم هب اورثأت هوليحب مل امو
 كلذ نم « هراعشأ ىف اهراكفأ ضعب رثأتي ناك ساون ابأ نأ ةبيتق نبا ظحال دقف

 0007 31 يف هو ٠ 0 و

 رادملا اهب نكمتي مل فدو موجنلاو ثتربحت

 باحصأو «كلفلا هللا قلخ نيح ترسيخ رمحلا نأ ديري » : ةبيتق نبا لوقي
 جرب ىف "ةفقاو ةعمتجم اهلعج موجنلا قلخ نيح ىلاعت هللا نأ نوركذي باسحلا
 اهأدتبا ىذلا جربلا كلذ ىف عمتجت ىبح ةيراج لازت ال اهنأو « كانه نم اهرسيس مث
 حون نامز ىف اهنإ لوقت دنهلاو « ملاعلا لطبو ةمايقلا تماق هيلإ تداع اذإو « هيف

 ردقب مهنم ىبو « نافوطلاب قلخلا كلهف « اهنم ًاريسي الإ توحلا ىف تعمتجا
 نينغملا ضعب ىف ساون ىلأ لوق ةبيتق نبا دشنيو . « ١ توحلا جراخ اهنم ىب ام
 : ًايجاه

 )١( الا/4 ص ءارعشلاورعشلا ( ") .ةهر/ؤ ناويحلا .
 )١( بيرق : بنك .
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 راذهم تنّأف رثكأ وأ ليل - ادَح اذإ ريهزل لق
 ماو

 _ كنك ىدنع ا ىت 2 هس ةةزربلا ةكس نم يدي

 نأل عئابطلا لع ساون ىنأ رظن ىلع "لدي رعشلا اذه » : : هلوقي قاعيو

 : مهبتك ضعب ىف تدجوو « ًايذؤم راح داع دربلا ف طرفأ اذإ ء ىثثلا نأ معزت دنملا ٠

 ةلزنمع .عبطلا سرس امإ هن 6 ايزو ةناططلا كا رد ليم با ظ

 ةلزنمي عبطلا حمس وأ « اهئطوتا داعتيف اهب رسمي مل عسللتت ملف تئطُو نإ ةيجلا

 نأ نظلا ربكأو . ( '')ًايذؤما راسا هكمح قف طرفأ نإ درابلا ضيبألا لدا

 « ةيدنطلا نع سرفلا همجرت : ىذلا ةنمدو ةليلك باتك مهبتك ضعبب ديرو ةبيتق ةبيتق نبأ

 هفلخو « عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع « ةيبرعلا ىل إ عفقملا نبا هلقن مث

 ًاقيمع هرثأ ناكو . مكحو صصنسق نم هيف ام لكب ًارعش همظنف ديمحلا دبع نب نابأ

 لثمتي ديرفلا دقعلا ىف هبر دبع نبا ىرنو « لاثمأو او مكح نم نويسابعلا هغاص اهف

 نم هيف ةقفنلا نآل « هنم | دّنب دجو ام لاتقلا هركي مزاحلا نإ و : ه هنم ةمكح
 اك

 هرعش ىلإ ىعملا اذه 0 نأ نأ ظحاإلو )) لاملا نم هريغ .ىق ةقفنلاو سفنلا

 : 2؛'9لاَمف

 اسوفن نوقفني _موقو لام  مهتاقفن امنإ رموق نيب مك

 ؛ةيدنهلا ةفاقثلا ريثأت نم ىوقأو دشأ ءارعشلاو رعشلا ف ةيسرافلا ةفاقثلا ريثأت ناكو

 ةيسراف لوصأ ىلإ نوعجري نم ال « ةيوليقلا ةغللا نونقتي ءارعشلا نم ريثك ناك ذإ

 + اى اعلا لكم ةنيرعلوصأ ىلإ نرغعيري نم ىقعي اضيأ لي «ساون ىلأ لثم بسحف

 هلأسف « اهفحص ضعب خسني ًاممي صخش هآرو « يادي + نع

 ةغالبلاو ىناعملا لهو : هلاؤس ًاركنم هباجأف ؟ مجعلا بتك بتكت مل :

 ىلاتك ووهظط لتعم ارعقلا ىضم دقو . < يل ىناعملاو انل ةغللا ؟ ف دوس ىفالإ

 | سرفلا براجت نم امهيف هلقن امب نورثأتي عفقملا نبال ريغصلا 15 ريبكلا بدآلا

 ظ . ١47/1١ ( رشنلاو لا ءارمعشلاو رعشلا )١(

 . 827 صروفيطل دادغب باتك 6 هيرو بتيادادل كر ييئادتإل »0
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 :00اهيف لوقي ع« هحئادم 75-0 ىف ةليوط ةعطق 00 درفي 0 راشب
 20 ِء 3 د ا ل دوو ا عا

 م وع م مس 2

 19 مداوقل 0 قااوخلا ناكم ةضاضغ كتلع ىروشلا لعجت الو

 تتنك 2 ترادو ةيب رعلا ىلإ ىسرافلا ريزولا رهيمجر رب لاثمأ تلقت دقو

 تابقأ اذإ » : هلوق لثم نم « ةعيدبلا اهيناعم نم ًاريثك ءارعشلا لثمتو ؛ بدألا
 دقو « ىبت ال اهنإف قفنأف كنع تربدأ اذإو ٠ ىنفت ال اهنإف قفنأف ايندلا كيلع
 : ”2الئاق هيلع دازو ءارعشلا ضعب هذخأ

 رسعتنيح (57تلّيخام ىلع_قفنأو ارسسوم تنك نإ تقفنأ اذإ قفناف 0 ه0 1 3 ت0 ااا ل يا را
 "”بدُم دّجلاو َلاملا تبي لخبلا الو لبقم ّدَّجلاو لاما ىتقي دوجلا الف م م مر 0 1 4 هَ هوو 7 '

 ''يجعلل لثم فلأ سودقلا دبع نب حلاص ناويد ىف ناك هنإ لاقيو
 دعبأو قمعأ ءارعشلاو رعشلا ىف اهريثأت ناك ةينانويلا ةفاقثلا نأ ق بير الو

 .هتلدأو هسيياقمو قطنملا باوبأو ىسلفلا ركفلا باوبأ نم مهمامأ تحتف امب ءًاروغ
 ىضم دقو . 5 جارختساو ىناعملا نئافد فاشكتسا ةلواحم نم - تثعب امو

 سس ملا مجرت امن ناكو . 0 نم ءارعشلا ناهذأو هنهذ دعك ل 3 3 تطعم

 اهنم لقن لقو 0 هتافو دنع نودقملا ردنكسإللل نانويلا ةميسالؤ ىلارم ةفاقثلا كلت

 مهدحأ نأ كلذ نم « تناث نب ىلع هفبدص ُْق 0 هيثارم لإ فار طأ ةيهاتعلا وبأ

 هلركساو مويلا اكو بقر اهلا ذل ى كلملا ةكرح تنكس : لاقو ءهسأر دنع فقو
 : ”هلئاق ةيهاتعلا و ىيعملا اذه ذحأف «هدقفل ًاعزج

 )١( صرظناو ١ه١/* ىفناغأ 7١4 . ) )5ص ةيبلا ةفحتلا 7١0 .
 .71/ 117 ( ةرهاقلا ةعبط ) ءابدألا مجعم 2970 رئاطلا حانجى ليوطلا كونا مداوَملا 0
 44/4 (بتكلا راد عبط) فاغأ (8) . ريصقلا شيرلا : قاوخلاو
 ىرصحلا با ١ /  نييبتلاو نايبلأو . ١/9/8 رابخألا نويع (")
 .ةل/# . لاحىأ ىلع : تليخام ىلع (؛ )
 . ظحلا : دحلا (0)



 اه

 3 ربه م 0 : ْ 0 ٠ ص |

 ات 1 ود هذميؤ لج 52 ىرم ناب تراث سا 1 لع اب

 52 اهل ىبتكرحو ت ولانصصع ل تيكح ئروعلادق ..*

  مويلا وهو « م مويلا هنم "قطنأ ٍسمأ ناك ردنكسإلا » ءارخآ فوسليف لاقو

 : طمنلا اذه ىلع هقيدصل ىرخأ ةيثرم قى ةيهاتعلا وبأ 00 . نبأ هنم لظعوأ

 ام كيلع ءاكبلا ىنغأ امف  ىنيع عمدب 1 اي كاتيكب

 ادي نع هلق بات تشتت. .قأ مث كئفدب ًانزخ ىَفك

 اه تلتف هلم هريلا فنار, كالقع ل .قلئاحر ف تقاقاو

 ىلإ لقن ليجانألا ىف حيسملا لاوقأ نم ًاريثك نأ قباسلا لصفلا ىف انركذ دقو
 نم ريثك ى هوحوتساو « دهزلا ءارعش هلوادت انك مهظعو ى ظاعولا هلوادتو ةيب رعلا

 نم : لاةف « رقفلاب ةورسيغ هموق نأ ف حيسملا نع ىوري ام كلذ نم ؛ ,هراعشأ

 2 : لفات احاضيإ هيلع دازو ىعملا ألح قارولا دومحم ىحوتسأو هك .:غلا

 م 60 ص

 ريتعت ول ردك :ىنفلا نبع رِجَدَ زت الأ رقفلا بئاعاي

 اوَدلا كنم حضقإ ىخلا ىلع 2 ءهلصضف نمو رقفلا فرش نم

 .ومتفت نك هللا ىدْعَت نعنعلو: ىنغلا لاثت .نك نئضعنت كنأ

 ىلع لخد ام ضعب سودقلا ديع نب ححأاصو ة.هاتعلا ىلآل انتمجرت ق ضرعنسو

 . ةيونام وأ ة ةيذوب ةبيرغ رصانع نم دهزلا

 عساو رثأ اهب اهتيانعل ناكو « ةعونتملا تافاقثلا هذهب تينع ةئيب ربكأ لعلو

 رصعلا اذه ف ىبابعلا ركفلا نم موقت تناك ذإ ةلزتعملا ةئيب «ءارعشلاو رعشلا ىف

 نم هلوصحم ديزي نأ ىلإ هعفدتو هريثت ىهف « ةنيفسلا نم فادجملاو ناكسلا ماقم

 م.يسفنأب اوثنيو . نكمم دح دعبأ ىلإ اهلثمتي نأو © تادقتعملاو فراعملا م

 01 «نانويلاو سرفلاو دونلا نعرجرت ام لكب فقثتلا نوككي ام عورأ اوفقثتف

 « قيقدلا ركفلا ىف اهيحانم لكو اهبعش لك ىلع نوفي مهلعج ًافركع ةينانويلا ةفسلفلا

 عيمج ق نهذلا فئارطب جوي ىذلا ىلقعلا مهملاع مهسفنأل اوفشكتسا نأ اوثبلي لو

 )١( ديرغلا دقعلا */ و5١ .



6 

 دجاسملا ىف لحنلاو للملا باحصأ نورواحي نولازي ام اوناكو . ةيلّقعلاو ةيسحلا ىناعملا
 نيللحم « ةفسلفلا ضماوغ ىف اًضعب مهضعب رواحي نيح ىلإ نيح نمو « ةعماجلا
 نانويلا ةفسالف ىلع اودر ام ًاريثكو « طابنتسالاو ليلحتلا نوكي ام عورأك نيطبنتسم
 ودو « هنيهاربو هتلدأبو هب اوفغش ىذلا لقعلا اهمعدي « ةديدج ءارآ مش اوقتشاو
 : (١١لوقي ذإ « ًافيرط ًاريوصت رمهعملا نب رشب مهنم هروص ”فغش

- 2 
 ٍرسْيلاو رّسعلا ىف بحاصو ٍدئار نم لقعلا رد هلل

 رمألل دهاشلا ةيضق 2 بئاغ ىلع ىضقي مكاحو
 رشلا نم َريَّخلا لصفي نأ هلاعفأ ضعب ًاثيش نإو 2 6 ع 7 1 0 _ 1

 م42 3 9 ىو :

 رهطلا»و نسيدفقتلا صلاخب 7 هصخ لق ىوق وذل

 دئاصق ظن ىفو لّحتلاو تالاقملا باحصأ ىلع درلا ىف هلقعرشب رخس دقو
 عناصلا ةردق ىلع اهتلالدو ةعيبطلا دهاشم نع اهيف ثدحتي ىعيبطلا خيراتلا ىف لخدت

 ةفولأملا رعشلا رئاود نع مهرعشب اودعبي مل ءارعش ةلرتعملا :نم هءارو ناكو . ربكألا

 ةديدج عباوطب هومظن ام اوعبط مهنكلو ٠ فصولاو ءاثرلاو ءاجهلاو لزغلاو حيبدملا نم
 ءماظنلاو ىلاتعلا دنع اناقلي ام وحن ىلع  روصلاو ةليخألا بئارغ نمو ىناعملا ةقد نم

 . عباسلا لصفلا ىف لقتسم ثيدحب امهنم الك صخنسو
 ةلزتعملاب مهنم اومحتلا نم ةصاخو « ءارعشلا رعش ىف عباوطلا هذه ترس دقو

 : مه نيهبانلا ءارعشلا نم ةثالث دنع كلذ روصن نأ ىكيو « نيملكتملا ثحابمو

 ناكو « مالكلا باحصأ نم دعني ناكف راشب امأف . مام وبأو ساون وبأو راشب
 ام ىلإ عمتسيو « ةلزتعملا سأر ءاطع نب لصاو سلاجم ىلإ فالتخالا نم ريكي

 شوشتو « ةيوام» ريغو ةيوامس لحنلاو للملا باحصأ نيب راوح نم اهيف ىرحي
 لكاششملا مهأ نم ناكو . هتمجرت ىف هل ضرعنس ام . اقيدنز حبصي وه اذإف « هلقع

 ربحلا ةركف ضفري ناكو « رايتخالاو ربحا ةلكشم هموصخ لصاو اهيف رواحي ىلا
 ناسنإلا نادقف نم كلذ هيلإ ىدؤي امل « ةقلطملا هللا ةدارإ مامأ ناسنإلا ةدارإ ليطعتو .

 نم كلذ هيلإ ىدؤي امل اضيأو « مونحملا ءاضقلا هيلع اهبتك هنأو هلامعأ ىف هتيرحل

 )١( ناويحلا 5/597١ .
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 لاقثم سانلا للظي ال هللاو ؛ هب مهذخأيو ءاقشلا مهيلع بتكي وهف نانا

 نولوئسم كلذل مهو © مهتيرحو مهتدارإب هنوتأي امنإ لاوقأو لاعفأ نم نوتأي امو « ةرذ

 ةيناسنإلا ةلكشملا هذه ف الصاو ضراعي هراعشأ ى'راشب ىضم دقو . نوبساحتو هنع

 هدغ هل طن ءاضقب ةيويندلا هتلحر 6-0-0 ناسنإلا نأ ىلع 0 ع« ىربكلا

 ل قي كلذ ىو « هلبقتسمو

 تمس و

 ابّذهملا تنك تريح ولو ىاوَه  ِريَخُم َريغ ىف ام ىلع تع
 اس نأ نا يسر درأ مل ىطعأو ىطعأ الف د

 اًبجعتلاالإ تبّقْعُأ امم ىسمأو رمق سامو فدل عاق او

 هلكيتلا هله سا هاو: بهذملا اذه قانتعا ىف رثأ هرصب هدقفل ناك ارو

 يق تلغلغت ىلا ةقيقدلا ةيلقعلا عباوطلا نم هنع ثيدحلا ددصب نحن امف لخدأو

 ف ام وحن ىلع ةريثك ةيلقع تالالدتسا هدنع دجن اننأ مهراعشأو نييسايعلا ءارعشلا

 ىلا ىناعملل تابيعشتو تاديلوت هدنع دجن ام « قيدصلاو ةقادصلا تايبأ ىف اني

 ةروصلاو ركتبملا ىبحملاب نايتلاو فارطإلا ةلواحم عم « ىصحت داكت ال ءامدقلا اهقرط

 فق « سيقلا ؤرما هدنع فقو ىذلا ليللا لوط ىنعم دنع اليلق فقنإو . ةعيدبلا

 : لوقي ذإ « هتقلعم
 هرا86ه سو هه ِ ٠

 "'لبذَيِب تدش لتفلا راغم لكب هموجن ناك ليل نم كل ايف
 كقو . ميرتال ىهف 6 رعت اك كديدشلا هلوطل ليللا موجن روصتي نقف

 ةفاضإ هيلإ اوفاضأ املقو 4 ىعملا اذه نولوانتي هذعب كويمالسالاو ةريلهاللا ئضم

 0 اد يو كول اذإ | ىح ) ةديدج

 ا ١ كلذ نم « 5 ةديدش ةديدج ظ008

 5 ير 1 ل سلا نايم ةنخ

. - 2 2 00001 

 حربي سيل هلك ظ ليل ٌرهَدْلا ا ةقيرط :ليتقسملا حابصلا 6

 0 ب

 . ٠١ :ر// ٠ ناويدلا 0 0 اد ) ىناغأ 600

 لبج : : لبذي . مكحم : .راغم )١(
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 ميمعت هيفو ؛ ا ىو ناو و ٠ رخآ ال اًملظم اليل رهدلا لوحت دقف
 ىّتح لايختلاو ريكفتلا ف حلي لازي 0 . ىعملا سفن ف ريكفتلا ىلإ دوعيو هل
 لوقي ذإ « نيام نيّتروصلا نع ةفارط نالقت ال ناتديدج ناتروص هل ناوكتت
 : 2')١هيحاوص ىدحإل هقارف رثإ ةدسهسم ةليأ تاب دقو هسفن نع

 رع

٠ 

 13 3

 رارق . هيفا ب ول سيلف ِكَوُشِب تاع هنوفج نأك يبد < ا

 0 مهدعب ليلل امأ لوط دادزت يىتليلو لوقأ
 لاصق اهنع اهرفج نأك ىتح ضيمغتلا نع ىِنْيَع ْتَدَج
 هذهب رهسلا نم هيف ىوطسي امو ميدقلا ليالا لوط ىعمل للعي نأ هيفكيأ نكاو

 للعلاب نايتإلا ىف ال ةلزتعملاو نيملكتملا كلاسم تالسي نأ ىغبني ال وأ ؟ ةعرابلا للعلا
 2 مهتلك اش ىلع هساسأ نم اضقن ىبعملا ضقني ام نايتإلا ف انو ةروؤملا ةيفحلا
 رهسلا وه امنإ « ليللا لوط نم لاقي ام ضقنيلف نذإو ؟ مهتاروادس مهتارواحم
 (؟١ : لوقي كلذفؤو « مولظم ىلبلاو « لوطي ليللا نأك هيأإ لميخي ىذلا ليوطلا داهسلاو

 نأ 8 ىّركلا ىع ىفنو 0 مل نكلو ىلإ 0 مل

 ئى ) راش رعش بناوج عي ْق فيرطلا ليلعتلا ىل اع ةردعلا هله عيتسلو

 ةلك اش ىلع ؛ ياي ا الا اا هتردق اهعم عيشت
 : (؟) هلوق

 ملكلا ىعكا 2 كمصلا قو لاقملا ىعك لاعيفلا ىعو 2-- 2 ا ' 2
 اًضيأ نوكي لب «٠ بسحف مالكلا ىف نو , ال وهف « اماسقأ ىبعلا لعج دقف

 ش لاعفلا ىف اًضيأ نوكي هنإ لب ع ةرثر“ مالكلا نوكيو اسبجاو نوكي نسخ :تّوبصلا قى“

 , ةميقسلا
 اراكي ( يا ةلزتعملا جسم فيك هوجولا صعب نم حصوب أم كلذ َْق لعلو

 م ام نكي ملو . ةيوق ةيصخشب هرعش ىف زاتمي هتلعج ىبا ةيلقعلا عباوطلا هذه
 « راشب رقظ ام رثكأب ان رفظ هلعل لب « : ًاردقو اًظح لقأ ةئيبلا كلت نم ساون وبأ

 0 1/٠ نييسلارت نايبلا 5 2.2. ؟؛ةه/ 0# نأو دلا ) ١(



 لوو هراعشأ فو َ ةلزتعملاو نيملكتملا سلاحي لع هتأشن َْى حوردو ودغي ناك ذِإ

 لعف نع ام ىذلا لعفلا ىهو « دلوتلا ةركف كلذ نم « مهراكفأو أو مهظافلأ نم

 ا 0 ناني "ال زغتم هلوق ىف اهنع ل 6 دصق نود رخآ

 ه 2 م ى . م س ْ

 درجتملا ةباتف دروم لج تادو

4 1 َ 5-8 

 دفنت سيل  انساحم  اهنم  نيعلا  ٌلمأت

 دلوستي اهضعبو  ىهانت دق  اهّضعبف

 مالنا -ِ 6 ديلا رار ركن هر ذ وأ أرجتي اي ا ىلا 0 كلذ نمو ْ

 ظ : (؟2الزغتم

 الش ' تركذت اله  ىنع بلقلا تقاع اي

 القأ - ليلقلا نم  اليلق ىنم | تكرت
 ال نم .ظفللا ىف لقأ اًرجتي ال داكي

 َْق سانلا رعشأ تنأ» + هل لاقف « تايبآلا هذه هنم عم ماظنلا نإ لاقيو

 جرخ ام هيف ضوخن - لطألا ارفو ةنح ًأزجتي ال ىذلا ءزحلاو « ىبعملا اذه ىف

 صخش ى هلوق كلذ نمو . ((2دحاو تيب ق تنأ تعمج ام لوقلا نم هيف انل

 : (؟*»هضغبي ناك
 و رس )م ] و ريبمم 2 ورع

 ه رجح ئ رانلا نومكك انل هيف نانشلا نمك

 هيرصاعم ضعب عم ماظنلا اهيف رواحت ىلا تايرظنلا ىدحإ نومكلا ةيرظنو

 نك أ م « ةدحاو ةعفد تادوجوملا قلخ هلالج ”لّسج هللا نأ ىري ناك ذإ « اليوط

 ساون وبأ هيف هرواحن ناك اميو . هءانبأ مدآ ىق نمكأ ام وحن ىلع ضعب ف قف اهضعب

 « ةلزتعملا ةديقع ىف ةيساسآلا راكفألا ىدحإ ىهو هللا ىلع ديعولاو دعولا قدص ةركف

 :: 1 نموت قل نارى 22.141 /1 نييبتلاو نايبلا )١(
 : 18 ص روظنم نبال ساوث ىفنأ رابخأ ( ١ ق رظناو ©« ةحفصلاو ردصملا سفن 00

 , 1/ ضا ( فاعلا ةعبظ ) .كاوددلا (:) رابخأ نيملكتملا ظافلأب رخزت هل ىرخأ دا هشأ



 كه١

 ةئجرملا اهب لاق ىلا وفعلا ةركف نوضفري مهتلعج دقو « قباسلا لصفلا ىف انب رم امك
 لدسيف ؛ يدوم و نأ ا 0 نأ هقح نم هللا نأ ىل !|! ههذت ' ىلا ]

 د )هناي رمخ ىدحإ َْف هلوق

 ةفسلف ملعلا ىف ىعَدَي نمل ّلَقَف
 ءارزإ ٠ نيدلاب هكرظح لإف | اجرح اًءكرما تنك نإ وفعلا رظحتال

 2 لوحتي وه ادإؤ 2 ساأون ىلأ لمع نيملكتملاو ةلزتعملا سلاجب تققتف لفقو

 : ١" هلوق لثم نم ةعدتبملا ةليخألاو ةركتبملا ىناعملاب الئاس ًازنك هبشي ام
 - ش و و ّ

 ةرصظقنل

 ِِع ا 0 - ش
 ٌءابْشَأ كنذع تياغو ائيش تظفح

 ع نع ريطلا دوذأ 0
 ناوي : :دفو * اذه ثيدحلا نوثاه. تفخ ولا ع 1 7 ّء 2 8

 : '") هلوقو

 ءافلب لعوم وأ ْ ةروز لع يي ءامسلا حابصمك ا

 و و و
 عامس هر نم رود .طقاست

 2 مهجاجح فو مهتغل َْى ةلزدعملا عباوط هرعش بناوج نم ريثك َْف اناملتو

 : 14 رمحلا فصي هلوق لثم نم درج ادد
 ٍلقعلاب كر سبيل ًايفيش تدق ظ

 لكلا رهوج اهروبحخم نم تام دقو اهحور نونكم رهدلا ا ءارقضو ]
8 

 لبق هلبق شو الإ هب  لدحت ل ىلإ اهنم فييكتلا ىتري امف 3 1 كل 8

 هلوقو ١ :

 نا ىدح مايألا اهمود تأ

 ناتتا اهنا ىف يدمرون

 0# ص هو ظ ا ّ 1 ْ ه « 2 7

 كشلا هبهذي داك نيقي اياقب  اهناكف اهفطل نم تييفخ دقو

 0 6 يصار 00( ْ

 : هرب ص ( يللا

 . هو ص ةطاسلا (8)

 . 854 ص (ىلحلا ةعبط ) نيتعانصلا (:؛)
 نبال عا ىومحلا بدألا ةنازخ (ه)
 1 “١8 ص ( ةيريحلا



 ١ ها/

 مهتادي رجتو مهتاحلطصمو نيملكتملا ظافلأ نم تايبآلا هذه ق ام حضاوو .
 : فشكتب , ال ىخ ىبعم اهنأك لقعلاب كّر'دت الرمحلا لعج دف ه مهول دح غلبت ىلا
 هب د فييبكت وأ 6 2 اهب طيح ١ هلإ لاقو )) لكلا رهدوج )» : : اهاعدو

 . نيبت داكت ال ىبح كشلا بحس اهريست نعي اياقبب اهءافكر وبي ةاغو ءفآرعتو

 لب« مالكلا مع لازتعالا قمعتي - ساون ىبأ ةلكاش ىلع  مامت أ ناكو

 كلذ ىلإ حملأ كقو « قطنملا نم اهب لصتي امو ةفسلفلا ىلإ هقمعت "نفل يق

 بجعرب اإ ةرعش نإ لاقف )) نيئاطلا نيب ةنزاوملا م . هناتك ةدعتأف َْق ىدمألا

 ضعب ءاجه َْق هلوقك نيح ىلإ نيح نم هدنع اهظافلأ ىعءارنتو . ةفسلفلا باحصأ

 ] ] : (!١هموصخ

 باجح هيلع عىث ال لاذ م هياجح ديري 2 ىش هل نم به

 .(5) هلوق كلذ نمو . مدعلا ىععت ةفسلفتملا حالطصا ق ءىبث ال ةملكو

 '”امومع هادن نكي مل نم ناي -دِفلا نم ًاصوصخ العلا لاني نل

 4! هيحودمم دحأ ىف هلوق كلذ نمو . ةقطانملا مالك نم صوصخل او مومعلاو

 تاراشإ ضعي هراغشأ قو : ضرغلا نه تبثأ نيملكتملاو ةفسالفلا دنع رهوكلاو
 دنعس ىلأ ىق لوقي « ةيمهمجلاو لا ازتعالا ايهذم اهسأر لعو « ةيمالكلا بهاذملا ىلإ

 *!هصع ا داوقلا دحأ ىرغشلا

 ٠ ور 5و را هر م هر هر 4 هر

 افيلكتلا تدذددور ىوملا ىفني ىدنلا ل نيدلا مظع يىرمع

 دئيسبع نب ورمع بهذم ىلع هنأ ديري « ةديقعلا ىرمع هلعجي تيبلا لوأ ف ودو
 ةركفب  هباحصأو ورمع ذخأي امك  ذخأيوهف « ءاطع نب لصاو دعب ةلزتعملا مامإ

 م1107/5 ( فراعملا راد عبط ) ناويدلا ( 4 ) ةيبدألا ةعبطملا عبط ) مام ىلأ ناويد )١(
 . ١518 نص ثوريب ةعبطو . 255 ص ( ثو ردبد

 أ (ةقرانللا راه غط) ناويدلا 6 ( ( فرامحملا راد ةعيط ) ناويدلا سفن (١

 . ١868 ص توريد ةديطو . ؟9 ص ةقباسلا ةعيطلا رظناو ”؟هر// "

 .. مركلا : ىدنلا (* )
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 نأ ثبلي الو « هلقع هل ءاشي امك فرصتي ناسنإلا نأو « ةيناسنإلا ةدارإلا ةيرح
 لوقي اك  لوقي ناك ىذلا ناوفص نب منهج بهذم ىلع همركو هادن ىف هلعجي
 . ةيناسنإلا ةدارإلا ليطعتو رحاب نمؤي ناك اهيب ةيعرشلا فيلاكتلا بوجوب  ةلزتعملا
 عيطتسي ال « هيلع رودقم ردق هنأو مركلاب ديعس ىبأ حدم ىف غلابيل كلذ لكو
 «هتافصو هللا ءامسأ ىف امنإو ربحخلا قال نكلو « مهج بهذم ىلإ دوعيو.. الروح هنع

 . تاقولخم اب هيبشتلا نم اًنئيش هيلع تبذتني ال ىتح «مماب هتيمست نع عنتمي ناك دقف
 : )١( لوقي ذإ « رمحلا هتعن قف ةقيقدلا ةركفلا هذه نم مامت كس ظ

 ءايشألا َرهْوَج اهوبّقل دق 5 الإ فاصوألا 6

 ىمست ال تداك ىح لب « نيبنت ال تداك ىتح تقر هيأر ىف رمهلاف
 . لعلو . ءايشألا رهوج تسبق اهنأش ظعل اهنكلو ٠ ماب - مهج بهذم ىلع
 لغلغت وهو « نيملكتملا بهاذم ةفرعم ىف لغلغتي ناك مامت ابأ نأب دهشي ام كلذ
 . ركف وهو « قيقدلا ركفلا عباوطب مسني هرعش اذإف ١ ةفسلفلا ةءارق ىف هلغلغتب محتلا
  روعشلاو لقعلا ذلي ىذلا ىهازلا ضومغلا هنكلو « هبناوج نم ريثك ىف ضومغلا هللجم

 ةعور ىهو « ةديدش ةعور هئراق عورت هيف ةيفحلا هتاطابنتساو هتاديلوت لازت امىذلاو
 ةلأسملا فقت الو . '!ًاراكتباو ًاعارتخا نييسايعلا رثكأ هنإ نولوقي ءامدقلا تلعج

 فحص قى رشن دقف « روصلا ضعب راكتباو ىناعلا ضعب عارتخا دنع هرعش ىف
 ىناعملا نم ىصحي ال ام هنم جرختساو ةقطانملا هدنع فقي ىذلا داضتلا هراعشأ

 "7 : هيحاوص ىدحإ لامج روصي هلوقك « ةديدخلا روصلاو

 مِلظَيف ءأبم هلا ىف برستو اونو ىستكيف مالظلا ىف ىرْسَت ءاضيب

 بك اوكلا روض فسكي رمقلا اهنأكو « اهئاهبب سمشلا رون فسكت اهلعج دقف

 . ماظي ءايضلاف « عيدي داضت وهو . اهرون ةدشل اًملظم راهنلا ءايض حبصيل ىتح

 : 4) عادولا ةعاس ىف هبحاوص ىدحإ ًافصاو لوقيف اًمقمع هديزيو ىبعملا اذه نكميو

 0 ما مروع ( فراعملا راد عبط ) ناويدلا 0 ”ةر//١ ( فوراعملا راد عبط ) ناويدلا )10

 . 507 ص توربيب ةعبطو ١١ ص تو ريب ةعبطو
 ؟؟ة/#8 ( فرامملا راد عبط ) تاويدلا ( : ) ( ةيدنه نيمأ ةعبط) قيشر نبال ةدمعلا رظنا ( ١١

 . ؟الا/ل ص تو ريب ةعبطو .ادذ/ا' 2 االال/أ
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 ملظم -ءىش لك اهنم رانأب اهندد ءىش لك ملظأف َتَهِلَو

 6 افوح نم ءوض لك اهرونب تسمط امنأك سحيو , هقارفل ةطاو هعدوت ىهف

 ًاريثكو . مالظلاو ةملظلا ءايشألا تقرافذ « اهرونب دوجولا تنسك ام ناعرس اهنأو

 رووشملا هفصو وحن ىلع « هب ةسومغم تايبألا ىلاوتتف « هفصوق داضتلا اذه دتم 7

 : (١١لوقي هيفو © مصتعملا ريزو تايزلا نيا ملقل

 :(9لساوَع ِدْيَأ هتراتشا ىّتَجلا ئرأو . هُباَعل .تالئتاقلا ىغاقألا اعل

 (؟"لباو برغلاو قرشلا ىف هراثآب اهَمْكَو نكلو ٌّلَط ٌةقي ر هل

 (9 لجار وُدو هتبطاخ نإ مجعأو 2 بكارومو هتقطنتسا اذإ ٌميصف

 ةلواحم مهنع نولقي ال اوناك راشب و ساون ىبأو مامت ىنأ ءارو اوناك نمم ريثكو

 سلاجم ىلع نوحوريو نودغي نولازي ام اوناكو « روصلاو ىناعملا ل فئارطب نايتإلا ىف

 تافاقثلاو ةفسلفلا بتك ةءارق ىلع نوبكي اوناك امك « نيملكتملا نم نم مهريغو ةلزتعملا

 اهيف اوعيشي نأ م ف مل حيتي ام هلك كلذ نم اويستكي نأ نيلواحم « ةيبنجألا

 . ةركتبملا ةليخألاو ةردانلا ىناعملا

  ةميدقلا تاعوضوملا ىف ديدجتلا

 . ناك امم حيدملا ريغو حيدملا نم ةعيدقلا تاعوضوملا ىف نومظني نويسابعلا لظ
 ةثوروملا هتيصخش ىلع ىب رعلا رعشفل اوقبأ كلذيو نويمالسإلاو نويلهاخلا هيف مظني

 مهقاوذأو ةبصخلا ةيلقعلا | مهتايح نيبو اهنيب اومءعال امب امعد اهنومعدي اوضم دقو
 لصافتلا ىل اع موقي ال ًاددجت اهف اهفارطأ عيمج نم ددجتت ىه اذإف « ةفهرملا ةرضحتملا

 لصاوتلا ىلع موقي لب « ةميدقلا اهتروصو ةديدتللا تاعوضوملا هذه ةروص نيب
 قيثولا

 لباولاو . فيفحلا ىدنلاو رطملا : لطلا () ١١/8 ( فراعملا راد عبط ) ناويدلا )١(

 ئ . رهزغلا رطملا . 589 توريب ةعبطو ..

 هبوكري ديريو « بكار دض : لجار (4) لسعلا :ىرألاو . اهمس : ىعافألا باعل (؟)

 1 هباتكلل هب عياصألا كاسمإ . هانج : هراتشاو
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 ناك ىتالسإلاو ىلهاحلا رعاشلا نأ فورعمو « حيدملا هدنع فن عوضوم لوأو
 ىف ًارثؤم ناك اذإو « ةعامجلا اهردقت ىلا ةعيفرلا ةيقلحلا ةيلاثملا هحودمم ى مسرد
 ىلا ثادحأللو « هلامعأل ضرع اًئيلاو وأ ةفيلخ نوكي نأك ةيسايسلا هرصع ةايح
 روصي هنإف ةيبرعلا ةمألا ءادعأ دض شويبللا دوقي الطب ناك اذإ امأ « اهيف كراش
 ىف ةحدملل تاياغلا هذه تمرطضا دقو . ةيبرح كراعم نم هضاخ امو هتلوطب
 ةيح ًاروص ةيقلخلا لثملاريوصت ف نوثدبي و نوديعي ءارعشلا ىرن ذإ « ىسابعلا رصعلا
 حلاو مركلاو ةحامسلا ىف ةفيرط ناعم نم هوطبنتسا ٠١ رصحلا ودعيو « ةقطان
 اهومسج دقو ؛« سأبلاو ةعاجشلاو ةمهلا ولع سفنلا فرشو ةفعلاو ةءورملاو مزحلاو
 سانلا نيعأ بصن ةمئاق ليثامت اهنأك حبصتل ىح ٠ او امسجت نيحودمملا ف
 ثبت ةحدملا تلظ كلذبو . ءانثلاو دمحلا عماجم مهسفنأل اوزوحمو اهوذتحب ىك
 ىذلاو . ةديشرلا مراكملاو لئاضفلا ىلع امل ةزفاح ةمب وقلا ةيقلحلا ةيبرتلا ةمألا ىف
 نويسابعلا ءارعشلا لعشأ دقو « ةيسفنلا انصئاصخو انلاصخ لمحت اهنأ هيف بيرال
 ىضم دقو . ةعرابلا مهتليخخأو ةيصخخلا موقع نم هب اهودفر اي سوفنلا ىف اهتوذج
 نأ ىغبني امو مكحلا ةيلاثم ةيلاثملا هذه ىلإ نوفيضي ةالولاو ءافلخلا حيدم ىف ءارعشلا
 ةمألا ةايح حلصت ال ىلا ةلادعلاو هللا ىوقتو ةعيرشلا روتسدب ذخألا نم هيلع موقي
 مب ماكحلا ناذأ ىف فتهي ىيب ام اتوص « امل ايوق اًتوص اوناك كلذب و « اهنودب

 ىف ةصفح ىلأ نب ناورم لوق لثم نم مهتسايسو مهكولس ىف هيلع اونو ؛ نأ ,ىغبني
 : 2١١ ىدهملا ةديصق علطم
 اهزالحو اهَماَرَح : ةونلا نكس دمحم نينمؤملا ريمأ اح م ل ْ 6-2 و : #2 2

 : 259 رُئيتطُم نب نيسحلا لوقي هيفو .
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 وع
 و م

 بيقر ٌثيحي ايحتساو تسع مك ايلاخ ناك اذإ ىحتسيو فعي - 8

 : "9 ديشرلا نوره ىف ةيهاتعلا وبأ 7
 دوقر ريغ رشلا اهنع عفادي ةمأ .ظفح ىف هللا دارو رغازو 4 را : نك .

 )١( بتكلاراد عبط ) فاغأ (  . 84/1١لاغأ (؟) و/؛٠١.
 )١( .؟8/15 فاغأ
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 دولخ رادب تسيل ةقرافم هنأ نقيأو ايندلا نع قاجت

 : 2')ىِرَمّشلا روصنم لوقي هيفو

 ماصتعا ىذ هللا ةعاطب مامإ نم ثوره َكِروُب

 معإ ا لعل تسيل يي لالجلا ىف لإ د
 سفنب هنوحدمب ءارعشلا نكلو « نيمألا لثم كولسلا *ىيس ةفيلخلا نوكي دقو

 هنوحدمب امتإو « ردم يعم د و « ءافلخلل ةمب ركلا ةيلاثملا هذه

 تاراعشلا .هنيع مامأ اوعفري نأ نوديري امنأكو « ملامآ عضومو نيملسملل ةفيلخ

 تمن دقو . داشرلا قيرط ىلإ بوثي هلعل « اهيعارو اهتفيلخ ىف ةمألا اهبلطت ىتلا
 قح نع ًاعفادم رعاشلا هيف فقي ىذلا « ىسايسلا رعشلا عورف حيدملا اذه نم
 روهظل أيهو « نيفص ةعقو ذنم أدب ومن وهو « ةفالحلاو مكحلا ىف بازحألا نم بزح
 ء رصعلا اذه ف تدمخ نيلوألا ةكرح نأ فورعمو « ةعيشلاو جراوحلا بازحأ
 0 ةيسايسلا مهراعشأو اهئارعشل ضرعنسو « ةمرطضم تلظف ةعيشلا ةكرح امأ
 . نييسايعلا نوعياشي اوناك نم اًضيأو 2. سداسلا

 ةيسايسلا انتيلاثم كلذكو مهحئادم ىف ةماعلا ةيقلحلا انتيلاثم ءارعشلا روصي لو
 ةصاخو « ءافلخلا روصع ىف تعقو ىلا ثادحألا اًضيأ اوروص لب « بسحف

 تماق كلذبو « كرلاو مورلا نم ةلودلا ءادعأ بورحو ةيلخادلا تاروثلاو نئفلا
 ىلا ثادحألا لجست ىهف « ةئيدحلا ةفاحصلا ماقم رصعلا اذه ىف حيدملا ةديصق
 ةديعب ةميق اهيطعي امث « ءافلخلا اهب ضهني ىلا ىربكلا لامعألاو رعاشلا اهرصاع

 فقوتي هخيرات ىف .ىربطلا ىرن انك كلذ لجأ نمو « ةيخيرات قئاثو حبصت ذإ

 هولجيلو « هيوري ىذلا ثداحلا ىف ءارعشلا ضعب همظن ام دشنيل نيح ىلإ نيح نم
 هوجولا ضعب نم اودعأ كلذب و . هورصاع نيذلا ءارعشلا ءالؤه ناسل ىلع اًممات ءالج
 « ىريمحلا ديسلا كلذ ىلإ ذفن نم لئاوأ نم ناكو « خيرات ىلإ حيدملا لوحتيل

 باتكب هتمجرث ىفو « ةعيدب حئادم ىلإ هبقانمو بلاط ىبأ نب ىلع رابخأ لوح هنإف
 ظ . ةريثك فئارط كلذ نم ىناهبصألا جرفلا ىبأل ىناغألا

 ) )1١١.؟مور/ر»ع قلاغأ 100
 وألا . ىساب ئ



 ] | سك

 نيذلا لاطبألا روص رصعلا اذه ىف حيدملا فحص هتلجس ام هأ ناك امبرو

 تداشأ دقف « نييطنزيبلاو كرتلا نم اهئادعأ دض ةرفظملا ةمألا شويج نودوقي اوناك

 تداك ىبح « هومحتقا نصح لكو اهرامغ اوضاخ ةكرعم لكب ةعئار ةداشإ

 ءاضملاو لاسبتسالا ةيب رعلا سفنلا ىف مرضي ريوصت نود الطب الو ةعقوم كرت ال

 رعاش لك لق وأ فحصلا هذه ى بتاك لكو ءافينع ًادالج ءادعألا دالجو

 سوفنو هدونج سوفن ىق ةسامح ا لعشي اهسر هحدمب ىذلا دئاقلا ةلوطب مسر ف نفتي

 ىلع شارفلا ارت 7 مهئادعأ ةلزانم ىلع نوماربي مس اذإذ مهئارو نم ىبرعلا بايشلا

 مهسفنأب نودوقي مصتعم او ؛ نومأملاو ديشرلا ناكو . اقحس مهوقحسي نأ نوديري رانلا

 بكسي ءانغ مهتاراصتناب ءارعشلا ىبغتف « اقم نييطنزيبلا قحمت تناك ىلا شويجلا

 ديشرلا حتفب ةكماربلا رعاش عجشأ ءانغ هعورأ نم لعل « سفن لك ىف ةحرفلا

 رثكأو « ؟''ةطنزيب روطاربمإ روفقن شيحل هحاستكاو ىرغصلا ايسآ ىف ةلقرف

 « ةروهشملا هتيئاب ىف ةيرومعل هقرحو ةرثثأل يضتعمل حتفب مامع ىبأ ءانغ ةعور هنم

 بدألا بتك ظتكتو . ةديصق نوكت نأ ىلإ أينم برقأ ةمحلم نوكت نأ ىلإ ىهو

 نييطنزيبلا بو رحى اومهسأ نيذلا ال «داوقلا مس مهري وصتبإ ءارعشلا نيداودو

 قرش ىف نيرئاثلا نم هريغو ئرسحلا كبابو كرثلا بورح ىف اًمفيأ لب « ٌبسحف
 نم نوعيطتسي ام 0 ليجستب اونع دقف ريوصتلا اذهب ءارعشلا فتكي ملو . ةلودلا

 تحبصأ لب بسحف احبدم مهدئاصق دعت مل كلذبو « ةيب را كراعملا نع ليصافت

 ناكر و .٠ ةيبرخلا مهداجمأو انلاطبأ خيرات « ًارعش بتك خيرات وذو ايات افنأ

 هذه اومسري ىك ءارعشلل ةمخضلا زئاوخلا نودصري ءافلخلا مهئارو نمو لاطبألا ءالؤه

 « مهمجارت فيعاضت ق هنم تافطتقم ىرئس ًارهاب اهس اقح اهوممرو « تاللوظبلا

  كئاق ىلجعلا فنا د ىبأ ةلوطبل ةلبج نب ىلع ريوصت نم ةعطق قوسن نأ ىكيو

 : 2"! هعئاقو ضعب اهيف فصي ةليوط ةديصق نم لوقي ذإ « روهشملا نومأملا
 "رجح اَرَذ ىف اياطعلا»و  ِهبناَقَم َُق ايانملا

 وى ع ا : .٠ م ص

 هرمأ ق رشحلا حايصك «لهاوص 2 تاوحزو

 )١( ص زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط ١7٠ ظ مازال ْ

 53 0 شيحلا ديري رجحلا ارذ « ليخلا تاعام : بئاقملا (؟)
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 ص 6 2 و

 ١١( هرجتشمو هيكاذم ىف همتكم | توملو  هتدق

 _ ىر و 0

 د هرطب نم روشنملا توط دي هنم  هوليج تمرف

 ير . 0 وم و

 9 هرقعىلإ ىسْؤَرلا لمحت ةسباع ليخلاو 2 ُهترز
 7 ْ تا هس ا - 3 ِ

 ا هرزج نم ريطلا تّيَرقف  هتومَع ليخلا تحباف

 هريخ ىف قلخلا ىف ةغيص  فلُد بأ هللا كغاص
 0 1 ع هم

 هريخح ىلإ هيداب نيب 02<برع نم ضرالا ف نم لك
 ص اسم 7 1 "شك ل

 هرختفم موي اهيستكي  ةمركمه كنم  ريعتسم
 اهب ىوهلا دوهعو لالطألا فصت تامدقم ىلع لمتشت اًميدق ةحدملا تناكو

 سرف وأ ريعب نم هبكري ام اًتعان ءارحصلا فصو ىلإ درطتسي نأ رعاشلا ثبلي امو
 ام ًاريثكو « ديصلا دهشم فصول ضرعي دقو « ىبشحو ناويح نم اهيف هاري امو
 . ةايحلا ناس نم فارطأب هرصبتو عماسلا كرادم عسوت اًمكح كلذ بناجي اهنمضي

 « ةريثك تافاضإ عم نكلو « ىسابعلا رصعلا ىف ةحدملا رعاش هاقبتسا كلذ لكو

 امتاد اهنكلو « انايحأ قيضتو اًنايحأ ةفاضإلا عستتو . هرصع نيبو هنيب مالي ىح

 - ىسارعلا رعاشلل, ةيلايحلاو ةيلقعلا رئاخذلا نع ربعت

 اهوذختا مهنأ ريغ « ةيودبلا ءارحصلا ةلحرو لالطألا رصانعل نيرضحتملا ءارعشلا

 « ةايحلا ىف ناسنإلا ةلحرلف ءارحصلا ةلحر امأو « رئادلا مهبحلف لالطألا امأ « ًازمر

 لازي ال هدهاعمو مهبح تايركذل نينح نم لالطألا بحصي ناك ام اولغتسا دقو

 0 ديلولا نب ملسم لوق 3 نم مهراعشأ ى قرقري
 و

 ءالؤه ءاقيتسال بجعل لقو

 الومحو ًانئاعظ تيكب اله
 ريربأ 2 0

 هبيجو داز بلقلا ترجز اذإف

 انقلا : رجتشملاو « ليخلا : ىك اذملا 010

 ظ ] . حامرلاو
 : رطبلا . ناجيبرذأ راو نم : هوايج 0(
 . ةمعتلاب ناينطلا

 : ىرقلاو . رادلا ةحاس : ةوقعلا ( * )

 هلت ّتارف ةاؤفلا ك ارث :

 (9) الومه داز عمدلاتسبحاذإو

 :ذيام : :رزحلاو . ةفايضلا

 .ه "ص (فراعملا راد مط) لس ناد(
 هنأكو هنمقل بطاخ ًايلسع نأ حضاو 50

 . جداوطلا 7 ءانشلا 00 « هريغ بطاخ
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 (؟)اليلد ريمضلا ىلع نوكي سفن ىوهلاث عب ىسألا ىَوج تمتكاذإو
 اليلق ماَقُملاب متمأ ناكول هٍئامزو ابصلا مايأل ًاهاو
 روصق ىلإ ةروجهملا لالطألا نع ثيدحلا كري نأ ءارعشلا ضعب لواحو

 عجشأ ةلكاش ىلع « هنينح فصو ىف لسريسي ال ناك ذئنيحو « ةسونأملا ةرضاحلا

 ْ : 2 هلوقب هدئاصق ىدحإ لهتسي ذإ

 مايألا اهّلامج هيلع ترشن ٌمالسو ةيحت هيلع ع
 اوقبتسا مهسوفنب ثبعي نينح نم اهب لصتي امو لالطألا اوقبتسا ام وحن ىلعو

 دقوتت داكت ىلا ةراحلا اهحايرو اهقرط ةثوعو فصو قى اوننفتو « ءارحصلا ةلحر
 : "7 لسم لوق ةلك اش ىلع ع أدقوت

 (©ديخايصلاروجسم هألدألا نع 2 زَّجتْحُم فيسلا دارطاك لهْجَمو

 «ديمالجلا فارطأب ذولت ىَرْيَح  ٌةَهَّلَوُم ىَرسَح هب حايرلا ىشمت
 روخصلا فارطأ ىلإ أجملت عزفلا نم اهبلق ىف ىرحي امو رحلا ةدش نم حايرلاف

 لوح اوراد دقو . قيطملا مححلا اذه نم رارفلا ديرت اهنأك « ماكالا قوذ ةيلعتسملا

 لوق لثم نم ةفيرطلا روصلا ضعب اوطبنتسي نأ نيلواحم ىشحولا ناويحلا فصو
 : ديدشلا شطعلا ةقرُخ نم شحولا نتأ لان امروصي « 2')هتيئاب ىف راشب

 ١" ”بطاخت ال اهنأ الإ باجلا ىلإ ىتصلا اهراصبابوكشت ةناع تدغ 0 ] ٌ 7 0س 9 ْ .
 ' مهتل ىح 3 اهقادحأ روغ ىف مطعل ١ لثم ذإ 4 ةايح اب قفخت ةروص ىهو

 .رعاشلا ناكو . نيت ال ءامجع ىهو كلذ اهل ىنأ نكلو « اهرامحل ةيكاش مالكلاب
 ةدش نم اهبيصي امو ةرعولا قرطلا لوطل هقونو هريعب لوحن فصو نم رثكي ميدقلا
 رعاشلا د”درو «تالازهو ًارومض ةلهألاو ساوقألاب اههبشيل ىح « ءايعإلاو لالكلا

 ) )1١ناويدلا ىف ةديصقلا رظنا (1) . هتقرحو هران : ىسألا ىوج ١//رهه. .

 بألا . نتألا نم عيطقلا : ةناعلا (7) . 507 صزتعملا نيا (؟) :
 )*( ص ناويدلا ١04 . ىبعمو . شاعلا : ىدضلا .' شحولا رامح

 ) )4اهقادحأ ىف نيبت دق هنأ اهراصبأب شطعلا اهاوكش عمج : ديخايصلا . دقوم :روجسم
 تراغف .رحلا حفاللا مويلا وهو دوخيص .

 .روخصلا : ديمالخلا 600



 أ". :

 لثم نم « ةثدحتسملا راكفألا ضعب ىلإ صولخلا الواح اليوط ىنعملا اذه ىبابعلا
 : ('!اهيبك ار لوحنو هقون لوحن اًمفصاوو هيحودمم دحأ اًنيطاخع صيشلا ىنأ لوق

 ("ضاقنأ ىلع ًاضاقنأ كونأف مهموحلو اهموحل ٌفيِجَّولا لكأ

 ىضاور هنع نمو كنع نعجرف ًاطخاوس نامزلا ىلع كْنَتَأ دقلو ..

 اهمومتو اهكلاسمو ءارحصلا فصو نم ةريثك نايحأ ىف ىبابعلا رعاشلا لوحتتو
 ريخ نمو « عيبرلا ىف ةجيهبلا اهرظانمو ةرضاحخلا ىف ضايرلا فصو ىلإ اهناويحو
 .: "9هلوقب اهلهتسي ىلا مصتعملا حيدم ىف مامت ىلأ ةديصق كلذ روصي ام

 'فرسكتي ِيْلَح ىف ىّرثلا ادغو ُرَمْرَمَت ىهف رهّدلا ىئشاوح تَقَر
 ذختي هنأكو « عيبرلا ىف ةعيبطلا لامج نع باهسإ ىف ثدحتي ىضم دقو

 راهنألا ىف اهتلحرو نفسلا فصو نم اًنايحأ اوذختاو . مصتعم لا رصعل ًازمر هنم

 : '' ”ىدهملل هحئادمىدحإ ىف راشب لوق لثم « ءارحصلا قريعبلا ةلحرل ةلباقم ةروص

 0 رندا ةمّجلم نيألا ىوكش ةليلق مد الو محلب ىرجت ال ءهةارذعو

 ا"رْغَو الو ثوعو ىف ال اهناسرفب 20تّصْخَشت لولفلا اهيف َتَنَعَظ اذإ

 ىرجت ابرج نم موقلا سوفن تيأر 0امبرو روحبلا َراّيت بعالت
 «انايحأ رمحلا مهحئادم تامدقم ىف نوفصي رصعلا ىف ةداحلا نوجملا ةجوم مهتلعجو

 اونعو . ةديدش ةعس ةيهاتعلا وبأو ساون وبأو ملسم هيف عسوتو « راشب كلذ لهتساو

 م نم ريثك ,جرتدق تاكو مدئاست ْق مكحلا' ثبب ميدقلا رعاشلا ىبع اموحن ىلع

 ءادم فيعاضت ى هورينو هلك كلذ نم اودافأف ٠ ةينانويلاو ةيدنهلاو ةيسرافلا

 ف مت نأ لت لطم 6 عابطلاو ةايحلا ىف مهتالمأت نم ًاريثك هيلإ نيفيضم

 : (4)دوسحلا صقنو دوسحملا لضف

 )١( بتكلا راد ةعبط اغأ (ه) ظ . 78 ص زتعملا نبا ( 14/6 .
 . ءايعإلا“ : نيآلا )١( عي رسلا ريسلا : فيجولا (؟ )
 مم : ثوعوو . تاعامجلا : لولفلا (/) دبل (فياتما داد عيط) ناوينلا ()

 ْ ْ . .لستلا ناكملاوهوثعو ١79 ص توربب ةعبطو

 550 ( فراعملا راد عبط ) ناويدلا (6) بارتلا : ىرثلا لايران :رمرمت (4)
 . ل8 نص تو ريب ةعبطو . ىثتي : رسكتيو . تابنلا هب ديريو



1 

 ٍدوسح ناسل اهل حاتأ تّيوط ةليضف ٌرشن هلل دارأ اذإو

 )١( دوعلا فْرَع ْبيِط ْفَرْعِب ناك اه 2ترواج امف رانلا لاعتشا الول

 « هبوطخو نمزلا ىوكش نم ًاريثك اهيف بص دقو ؛ هحئادم ىف مكحلا ريثك وهو

 رهدلل ةيتاع ةبلاغمب هاوكش جزمب وهو . ىبنتملاو ىورلا نبال ةيوق ةمدقم دعي ثيحب
 روصي امب ال « ىبرع لك سفن ىف ةوقلا بكست هحئادم تناك كلذبو « هلزاونو
 ةمراع ةوتف نم اهعدوي امب اًضيأ لب « بسحف بورحلا ىف داوقلاو لاطبألا ةلاسب نم

 7 8 ىلع ] : (؟ هلوق ةلكاش
 هبك ار تاململا ىف هنم نشخأو  ايكرم ليللا نشخأ ام ىللذاع و ا 0 ريب © * 2 يتب م أ

 «هيحاصوتابئانلادنعحجتلاوخأ 2 ىرسلا ىلع عامزلا نأ ىملعت ملأ 2 2 ,
 ءر 5 6-2 ا و - 5-8 7. . 6
 هبداون نرت برس وأ رفولا ىه ىلل مصلا قالخ ىلع ىيعد

 هبراضم للفت مل ام هتنرشخ امنإ َاودنهلا ماسحلا نإف : 7 5-5 06
 نم اهيف مسر امب ال ىسابعلا رعاشلا ناسل ىلع ةحدملا ترهدزا وحنلا اذه ىلعو .

 لب « بسحف ةيبرعلا تالوطبلا نم روصو ثادحألا نم لجسو ةيقلحلا انتيلاثم
 رصانع نم اهيلإ هفاضأ امو هتاكلم نم اهيف عاذأو ةميدقلا رصانعلا نم لشمت امب اًضيأ
 مهتقد مهتعفدو . ةيلقعلا هتاكلمو هتيسفن نمو ةيراضحلا هتئيب نم اهدمتسا ةديدج

 مهاوقتب اوهون ءافلخلا اوحدم اذإف ٠ مهيحودميو مهحئادم نيب اومتالي نأ ىلإ ةينهذلا
 اوحدم اذإو « مهتعاجش فصو ىف اولاطأ داوقلا اوحدم اذإو « ةيعرلا ف مدعو

 « نينغملاو ةاضقلاو ءاهقفلاب اوعنص كلذكو « مهتسايس نسح نع اوثدحت ءارزولا ظ

 ركفلا مهحئادم لك ىفو اهيف اوبلط فاصوأ ىهو « هصخت ىلا هفاصوأ لكلف

 . قيشرلا ريبعتلاو قيقدلا

 يللا لاسرلا قمن ننام شبا ش . ىذشلاو ةحنارلا : فرعلا ()
 - . اهينفأو يفت : اهنافأ (:؛) 5757/1١ ( فراعملا راد عبط ) ناويدلا (؟ )
 : لوقي «رمألا ى ءاضملا : عامزلا (ه ) . 44 ص تو ريب ةعبطو
 .:هتيلط لان دحلا بلط ىف لحرو ةعدلا كرت نم هنكلو بعص ليللا ف ىرسلا نإ لوقي (7)
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 حيدملا ىف اهنم عسوأو قمعأ هيف روطتلا ملاعم اندجو ءاجملا ىلإ حيدملا انكرت اذإو
 « حيدملا لاصتا نم قدأ هلعل الاصتا ةماعلاو بعشلا ةايحب لصتي ناك ذإ « صلاخلا

 نمو « ىومألا رصعلا ىف نأشلا ناك امك ةيلبقلا تايبصعلا اهساسأ دعي ىل ةايحح ىهو

 نيح نم رهظت تناك ةليلق ابارس أ الإ اهيلع همايقل ضئاقنلا نف فعض كلذ لجأ

 0 بيس فعضي مل ءاجملا نإف «فعض نفلا اذه ناك اذإ نكلو . نيح ىلإ

 . ةيمصم اًماهس هنوشي رسي اوذخأ ذإ «ةديدج حور هيف تمع دقو  ءارعشلا نيب ديدشلا

 الإ صخش ىف ةيسفن وأ ةيقلخ ةبلثم اوكرتي مل هباحصأ نأ ناسنإلا ىلإ ليخيو

 ءاجه نع اًنايحأ اوعروتي حلو « اهنم عمتجملا اورهطي نأ نوديري امنأكو « اهوروص
 نع روهشم وه ام وحن ىلع ةداخبا نع توفرحني مهوأر املك « ءارزولاو ءافلحلا
 مسرب حيدملاف ٠ حيدملل ةلباقملا ةيوبرتلا ةفيحصلا ءاجحلا حبصي كلذبو . لبعد
 نأ ىغبني ىلا ةيعامجالاو ةيدرفلا ىواسملا مسرب ءاجحلاو «ةيب , رثلا هذملل ةيقلحلا ةيلاثملا

 زو نو زرخس ةرات « هيناعم مسر ف ءارعشلا ىرابت لقو ٠ ديشرلا عمتجم اهنم صلختي

 ١١( هحشب ةعزق نبا ءاجمد راشب لوق كلذ نم « ةلتاق تانعط نونعطي ةراتو «ربإلا

 ظ ا هادز خر نأ ةفافف هنإ ةعزق نبأ لْخب الخّبت الف

 كا تذأو الإ هقلت ملف هباب قلغأ فذرعلل هتكحج  اذإ

 ف امتإو « هئاسن نم ةريغلا كا ل و ىلأ لوقو

 دع وي ا ا ا عرلا

 ظ . : 9'2لوقي « كتفلا دشأ هب كتف هنأكل

 5 ةِمَسَق نم ٌربلاكاذف ءييغرلاو ال ًادهتجم لاق نإ ُهَتِيِلَأ ْقَّدَص

 0000 لع تناك هقذارج ىلع ظ هن َرْيَغ نأ ول ىرجمي ناك دق

 ةمدو همحل نم اهعقوم نإف وربح كتفاف ةتلتق كفر نإ

 2 ريقحتلاو نيوهتلاو فافختسالا ةقيل مهءاجه ءارعشلا اهيف سمغ ةقيل مهأو

 . هفلحو همسق : هتيلأ (؟) . 75١ صزتعملا نبا )١(
 4 فيغرلا وهو قذرج عج : قذارحلا 0 5505 ص ( تو ريب ةعبط ) ناويدلا 0(

 . هدرك برعم . 745/5 رابخألا نويعب نراقو



 ام

 لثم نم راشب نيبو هنيب ءاجهلا راطتسا نيح ًاريثك درجع دامح اهنم دمتسا لقو
 ظ ] ] : 21١ هلوق

 درِقلا ىمع اه  اذإ  ٌدْرَقلا هبشي ىمعأو
 م

 رو عه س م وه راس و م

 لعي ملو دجم ىلإ 2 اموي حري مل *ىند
 راى - . 2و ٍ 6 14 -

 ل ملو رو ىف ار اضحلا عم رضحي ملو
 107 5000 ع ١ مه و

 جرتلا يلوا م6 ه4 ضحي ملل

 لاقف « هسفنل اهماليإ ةدش نم ىكب تايبآلا هذه عمس نيح اراشب نإ لاقيو
 ىكبأ نكلو « هئاجه نم ىكبأ ام هللاو : لاف ؟ دامح ءاجه نم ىكبتأ : لئاق هل

 ةراضحلا هب هتمهلا ديدج باب نم هاتأو . هفصأ الو ىفضيف « هارأ الو ىناري هنأل
 سندلاو ةراذقلاب هفصوف « رطعتلاو ةفاظنلا نم مهسفنأ ةرضاحلا لهأ هب ذخأي امو

 ذإ « ةقباسلا تايبألا نم هسفنل ازخو عجوأو اماليإ دشأ تناك اهلعل تايبأ ىف
 : ("7لوقي

 ِهسمُأ نم ثبخأ هّميو هليل نم ثبخأ  ٌهّراهن

 اهسْمَر ىَرَش ىف ىراوي ىتح .هّيَغ نع ملّْقُملاب سيلو
 ٍهسنإ نمو ارط هنج نم هل ًاهيبش هللا قلخ ام

 و 3 0 9 .٠ 1 ُْش

(3 

 9 و هَ و

 هكلسم نم نيلأ همسمو 2 هحير نم بيطأ هحير لب
 ش ظ

 هسفقن نم لبنأ هسفنو ١ ههجو نم ل ههجوو

 هسينج نم مركأ ةسنجو هدوع نم مركأ هذوعو

 اذهب ريرتحلا هعضو فرظتسأ  ىلاعت هللا كظفح  انأو » : ظحاحلا لوقي

 )١( ريقلا : سمرلا () . 988/14 ( بتكلاراد عبط ) فاغأ .
 )؟١( ناويحلا  84١/١ىاغأو 80/14" . :
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 ري زنحلل .دوع ىأو ( هدوع نم مركأ هدودعو ) : لوقي نيح 00 اذه ق ناكملا

 7 دكا ةزاذك ىلإ فيضي دامحو . « هلكأ ىهتشي 7 - ىلاعت هللا هحبق

 نم هءاح 0 هايعأ كي 1 ءاحملا قه هيلع ء لعين 8 ادامح نإف ديعبلا 0

 5 و ] ىنإف 0 0 ةدابع لإ ىريغ م

 داما رفكلاو ةقدنزلا هيلع تبثيل ( لوغشم ةحاو نع إف: ( لوغشم

 اهل اهنه برطضاف َ راشب ىلإ تيتنا ىبح سانلا يدا 5 وود تايبأآلا 2 2

 رغم كحاوي ىنإف (َ الإ تلقا مه هقلاو . لتمقلل ئاض رغإ: : . عزاجو رسيغتو

 ©« سر رامسسم# نيب دنز اعيمج اناكو . ا كلو 33 ىعانلا ف 2 فرهش ىح اه ر يغف

 اغلا اعيدنز ةمهتلاب خطلي ًاراشن ىرنو . ىدهملا امهمك احيو احضتفي نأ افاحن اعأكو

 : ""١لوقي هلو ء ةيبرح نب ةرامع وه

 كدت بر ريغ دبعأ تنك وأ ىنتوَبَح  رامع  ًاقيدنز تنك ول

 لد لكل اضغب ىدوفجف ًاصلخم 9 كالو دك

 نوجا عويشل ناك امبرو ٠ ضارعألا كته هريغو راشب ءاجه ىف  رثكيو

 ؛ ةريرملا ةيرخسلا حور ءاجملا عطق نم ريثك ىف عيشن . كلذ ىف رثأ شحفلاو

 ةيهاتعلا ىلأ ءاجه قى اناقلي ام وحن ىلع ؛ كيا ةهاكفلا حور عيشت دقو

 ًاراشب تعفدو . لاجرلا اهيلإ تفلتل نيزتتا ةاتف هنم لعج دقو نعم ني؟') هللا درعل

 . اومءال ام وحن ىلعو . هنيبج ىف ةمصو دعت راعشأب برعلا وجهيل ةميمذلا هتيبوعش

 مهوفصو ةاضق اوناك اذإف ٠١ مهيوجهمو مهيجاهأ نيب اومءال مهيحودمبو مهحئادم نيب

 فيرطلا نم لعلو : راما اندر: توسلا ةةاذرب مهوفصو نينغم اوناك اذإ و « ملظلاب

 .؟١/؛ ىناغأ (+) . اهتم او هرتز تاغأ ( 1)
 . 449/4: ناويحلا (؟)
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 مازعلو ةليضاو رمل نين ع يدب“ ريس نب هتطتا وكيوت ًارعاش دجن نأ

 . 2١١ نيطايشلاو نحلا ىلع
 لع « ؛ ىلبقلا رخفلا هيف عض دق ناك نإو  ةمبدقلا هتيويح رخفلل تلظو ظ

 بصعتي ناك ذإ ساون وبأ مهتمدقم ىفو « ءارعشلا نم رفن دنع هنم تيقب اًبارسأ نأ
 ناك هلثمو « ةريثك ًاراعشأ كلذ ىف ظنيو نييناطحقلا ةريشعلا دعس ىب نم هيلاومل

 در نييئاطحقلا ىلعنييرازنلل اهيف عيشت ىلا تيمكلا ةبهذم ىلع در دقو « لبعد

 ربنق نبا ىمسي رعاش لواحو . '١اليوط هيجاهي ىيوزخلا دعس ابأ لعج امب « انفينع
 « لبقلا ءاجملا كراعم نم ةيماح ةكرعم ىف هب كابتشالل ديلولا نب ملسم عفدي نأ

 نييسيفلا هيلاومل ةئيمأ ىبب رصع ىف بصعتي راشب ناكو . '؟!هسرخأ املسم نكلو
 هرك :نم هرتسي ناك ام رهظأ ةيسابعلا ةروثلا تحجن اذإ ىبح « اداح اًبصعت
 قرحي ناك ىذلا ضغبلا ًاروصم « ًاديدش اًنفنع مهب فنعي ذخأو « برعلاو مالسإلا

 مهرخف ق اوردص ءارعشلا نم نم ًاريثك نأ رصعلا اذهل رخفلا ىف اًنقح ديدحلاو . هديك

 1 (؟) ىعازجملا ملحم نب فوع لوق لثم نمةعيفرلا ميشلاو ةماركلاو ةءورملاب غاطر وعش نع

 قرْوَس نأ ىلع رمل ولا فإو

 اهلهأ ةماركلاب ىزجأل ىفإو

 : 80 حاطنلا نب ركب لوقو

 هماسحب شعيب انم رقتفي نمو

 .٠  # 5 0م 8

 ا(" ىضرع امم تيمح موق ىنزه اذإ
 ضفخلاو دئادشلا ف ادقحدقحلابو

 # هر 00
 لاسي سانلا رئاس نم رقتفي نمو

 تهل امك فويسلاب وهلنل انإو

 دئاق الو ردزو الو ةفيلخ تعب مذ 1 اعساو اطاشن ءاثرلا 2 ءارعشلا طشنو

 شويحلاو ةمألا ةنحمو مهتاوطب داوقلا ىف اوروص دقو « اعئار اًنيبأت هونبأو الإ روهشم

 8 ضيفي رف نار اقحو . اعزفو ه ةرسحس بولقلا م -_ الم فيكو 6 مهتافو َْق

 )١( ناويغلا ه/؟؟١.

 . 44:18 ( ىناسلا ةعبط ) قاغأ 00
 ١57/١4 ( بتكلا راد ل 6
 هناويدب ةقحلملا ممل جرفلا ىف ةمجرت رظناو

 . اهدعب امو "8 نص

 ريقتو سس ص نك ْ

 59 لفنرق باخس وأ دقعب ةعب هاتف

 . ١97 صزتسملا نبا ( 4 )
 . بضغلا ةدشو ةوطسلا : ةروسلا (ه )
 . ١هر/١١1/ ( ىساسلا ةعبط) ىفاغأ (5)

 نم نوكت ةداعو « ةدالق : باخسلا )١7(

 . بيطلا ضعب و لفنرقلا
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 ةيمحلا مرضي ًاديجمت مهتلوطب ديجمتو ةوقلاو ةسامحلاب ظتكي كلذ عم هنكلو « ةعوالاو
 ألا لع موقي ااف> « تيما ىنح نيرعلا نع عاف بالا وقت ف

  9داهشتسالا لإ عفدتو بولقلا َُق ةلظرفحلا بيش ججفت ا ىلارم ا هيف

 مامع ىلأ ىنارم كلذ لثمي ام ريخخ نمو 6 نطولا تامرح نع اذ حامرل لالظ ثحت ع

 عئاقو نومأملا دهعل هدونجو كبايب عقوأ هنإف «ىلاطلا ىسوطلا ديمح نب دمحم ق

 كديمح نبأ عفدنا نأ ةعقو رخآ ىق ثدح نكلو 6 ايعرو انعزف هركسعو وه هتألم

 حزحنتي ال مهمواقيو مهعفادي امئاق لظف « كباب دونج هي فتلاو َ جرح قيضم َْق

 لتق ىبح لتاق لب « حالسلا قلي ملو ملستسي مل هب طيحأ اذإ ىح « هعضوم نع

 ةعئار ىئارم هيثري مامت وبأ ىربناو « هتوملانقيمع اًنزح ةمآلا تنزحو . امبرك ًازيزع
 ٠ اناَملي ام وحن ىلع « ماؤزلا توما ىبح لاضنلا ىف هربصو لاتقلا ىف هدلج روصت

 هلوقب اًعيدب الالهتسا اهلهتسا ىلا « ةينيعلا هتيئرم ىف >'2 :
 ّ_ 5 .٠ ٠  68أ " 2 ص

 5 اعقلب كدعب دوجلا ىبغم حبصأو 1 يي ناك نإو ىعانلا كن مصأ

 : لوقي اهيفو
 0 - 7 صه
 9 اعرصم داترا قزاملا ةادغ رع ىَدّرلا نم عاجسشلا داترا املك ىتف

 5 اعزنم هيف دحت مل ىح كناخف 4 ىدملا -4ب ىنادت ِرْمع نع مرت إف ]

9 00 ٍَ 
 (6) اعاطرتتف ىقنا مث اهعطقف ةبيرض قال فيسل ا الإ كك ام

 . ديشرلا دهعل لبأ دقو « دايز نب روصنم ءارعشلا مهاكب نيذلا لاطبألا نمو
  "ىمليتتلا بويأ نب هللا دبع هايرف « ردقلا هافاوو « ناوريقلاب ةروث ىلع ءاضقلا ىف

 : 2اهفيعاضت ى لوقي ةعيدب ةديصقب

 روبق رايدلاو كربق راوجب شسيِناوُأ نبنإف روبقلا امأ ظ

 ناو هيبشتلاو . ”8ه ص (توريب ةعبط ) ناويدلا )١(
 )١( تسلب يروشلا لورا علا"( هر . ىلاخلا : عقلبلا . لزاملا : ىنفملا :

 )"( ةن. عبط ) قوزرملا حرشب ةسامحلا ناويد )0 ولا ىدرلا . بلط : داترا

 . 40٠ ص ( رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا سوقلا نم ماهسلا عزن ناكم : عزنملا ( 4 )



 ا

 # مب +

 8 )ع

8 27 2 ٠ 

 ريفزو ةنر راد لك ىف |
  5وو 8 ب ا

 ريبك مشأ لبج اهفوج ىف

 . ىذلا ديزم نب ديزي ىلع تفر ذ امك هيلع ءارعشلا عومد فراذت ملالطب لعلو
 هل ثارعب رعشلا مجارت ىف ىتلنسو 5 ةمناق اهدعب ممل قت مل ةكتف لصوملا جراوخب كتف

 ؤ : "2ىرمّتلا روصنم لوقي هنيبأت قو « ةفلتخم

 ايلايللا ىنفيس ًاركذ هل نإف تكشوأو ىلايللا هثنفأ كت نإو

 امتاد كلذ اناقليو « لايحلا دعبو ريكفتلا ةقد نم راعشألا هذه ىف ام حضاوو

 ملسمل ام فيرط نمو « ةردانلا ىناعملا طابنتسا ىف نوسفانتي اوناك ذإ « مهتانيبأت ىف
 : "7" صخش ءاثر ىف هلوق ىلاعملا هذه نم ديلولا نبا

 ربقلاىلع لد ربقلا بارت ُبيِطف هودع نع هربق اوفخيل اودارأ

 نأو ةيلاخلا نورقلاو ةفلاسلا ممألاب ءازعلا ىلإ عزفي ام ًاريثك مبدقلا رعاشلا ناكو
 ى ىبابعلا رعاشلا كلذ ددرف « سانلا عيمج هصصغ عرجتي رئاد سأك توملا

 : دوجولا نأسو توملا قئاقح ىف تالمأت بصحلاا هركف نم هيأ] فيضي ذخأو « هيثارم

ثلا ديجملا دبع نيبأت ىف رذانم نبا لوق لثم نم
 : "9 ىق

 ىدومف مامجلا قال 1 لك

 رتالو ًائيش نونّملا باهت ال

 2 خيرامش ىف رهدلا ح دقي

 ايألاو ثداوحلا كرتت دقلو
 ىضميف ءاشي ام هللا لعفي

 ع

 توملل اناكف

 )١( ؟م819/» ديرفلا دقعلا .
 . ”؟١٠ ص ناويدلا 0(

 . ١؟؟ صزتعملا نبأ (70)

 . تيم : ىدوم . توملا : مامحلا (4)
 . توملا : نونملا (ه)

 4 دولخ نم لمؤم ىحلام

 "“ دووم الو دلاو ىلع ىَع
 دوما نع روخضلا .طخبيو

 ("” دومّلجلا ةرخصلا ىف اًيهَو م
 (4) دودرم 2نم هلإلا لعفل ام

 2 ري : مث وا سب هرر

 دوروج لهك عارم .نويييبم تكور
 . هيلاعأ : هخئرامشو . لبج : ىوضر 00

 1 ع . عضوم : دوبه

 .اقش : ايهو 62

 . نوعرسم : نوثحم (8)



 ل « سفنلا ىف نزحلا رجفي ءاكب « ءاقدصألاو ءاقفرلا ءاكب رصعلا ىف عاشو

 ٠ لثم نم «ةقرحلا قارفلا رانب نولطصي فيكو مهقافر تومب ءاقدصألا ءاقش نم روصي

 : 2١١ ةقدانزلا نم هئاقدصأ دحأ بدن قى راشب لوق

 : ١ رهو ْ ودعو ش 8

 9( اًضفخو نينعاظ ةينملا ٌرُْج اننإ ةبجألا يفلت ىلع برشا
 ] 6 8 ] ان ١ هه ْ

 مم

 مر الَسَع 0 هقارف تقذو هتفلأ تقذ دق

 نوكييو ضرألا مهب رودتف ٠ مونيعأ تحت نوتوممب مهقانبأو مهتوخإ ناكو
 ال مهبولق ىف مقملا نزلا روصت تايبأب مهسفنأ نع نوسفنيو « رازغ عومدب
 دقو ؛ نيرخآ ءانبأ دعب توملا هفطتخا هل نبا ىف ىبتنعلا لوق لثم نم ؛ حربي

 : (؟!هيابش تاعير قف تام

9 

 (*ىِرْطش ىف ثاعدرطش ىضقتاملف ورْطَصِب ىنَي ىرهد ىنمساقو

 ىِرْجَن ةياغ ىلإ انك ذإ كتقبس  ىنتيلو قدلت مل ىأ تيل الأ

 ' ىرْخَت ىلع ىعومد تضاف هب تينك املك تحبصأف يك هيتنكو

 هلك ًاعجفت مهتاجوز ىلع اوعجفت مهتوخإو مهئانبأ ىلع اوعجفت ام وحن ىلعو
 هوجولا ضعب نم حضوت 4 هتجو زا ةفلتحم ثارم تايزلا نبالو , ةمحرو ربو فطع

 ىذلا هلئفط نحو هنازحأ ليثمتو اهليلحت ىلع هتردقو رطاوحلاب ىسابعلا ركفلا ءارث

 : (")هلوق لثم نم « اهنانحو مألا فطع دقتفا

 ْ 6- 0 ا نت 5 عه سس

 ("" ناردتُبَت هانيع ىَّرَكلا َدْيَمُي ُهْمُأ قرافملا لفطلا ىأر ْنَم الأ

 مهفصن ذخأ ذإ هينب هعساقرهدلا نأ ديري 620( ظ ةنل ةعبط ) نييدلاخلل راشب رعش نمراتخلا 0
 . هبيصنو هفصن ق ثيعي داع مث ًافصن هل قبأو . 7١ ص ( رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا
 ديعس ليمح رشن ) تايزلا نبا ناويد (1) . حيبذلا رجلا وقر لو زج عمج :رزج (١؟)
 رظنأو ٠0<" ص ( ةلاجفلاب رصم ةضهم ةعبطمع ضفاخ ممح : هيب نبوي نئاصررا نعال

 . ١؟هر//” قيشر نبال ةدمعلا ْ ةملا وهو

 ناحست : ناردتبت . مونلا : ىركلا (7) .. ةيدابلا رجتشا نما“: اضغلا (؟)

 ّْ . عومدلاب نالمبسو ٠١١ ص قوزرملا حرشب ةسامحلا (4)
 2.0101" بادآلا رهز رظناو
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 نايجتني ليللا تحت نائيبي ِهّمُأ ريغ اهنباو مأ لك ىأر

 '"ناقفخلا مئاد بلق ُلبالب ُهنِجُت شارفلا ىف ًاديحو تابو
 ناي رت ام عمدلا اذه ىوادأ امنإف تيكب نإ قاضحلت الف

 نامث نبال رْبصلاب نمف ديِلَج ىننأل اهنع ربصلا تفزع نب
 !؟9ناثدحلا ىف .نياتلاب ىمتأي ل رجألا بلطيال ى هدلا عم

 نيرا لو باننا رعب رحل ف ىف ةعيفلا لت لخ ةمئاق تالا تلظو
 « فجت الو أقرت ال مهعومدو « اراح اًحاون مهيلع نوحوني مهف « بلاط ىبأ
 - نيح ”اليوط ةكماربلا ءارعشلا ىكبو . سداسلا لصفلا ق كلذل ضرعنسو
 : (؟*)رساحلا مس لوق لثم نم « ديشرلا

 (©) كماربلا دعب دوجلا ا تضاغو 2ىَتّنلاَدَي تشى َودَجلا مَجْنَأ ؛ توخ

 كلاسملا قيرط ىداحلا فرعي ابل ِكَمْرَب ءانبأل تناك مجنأ ْتَوَه
 كلذ نم « رصعلا اذه لبق ةفورعم نكت مل ءاثرلا ىف ةديدج بورض ترهظو

 دادغيب طاحأ ىذلا شيخا ناكو « قرحلاو بهنلا ثراوك اهب لزنت نيح ندملا ءاثر
 « ءايحألا ضعب تقرتحاو نارينلا اهيف تعلدناف قيناجماب اهامر نيمألا لتقم لبق
 دقو اهنوكبي ءارعشلا نم نيريثك لعج امم « ءايربألا لتقو ل لاومألا بهن اهيف معو

 : ٠57 مهضعب لوق لثم نم « ىمألاو نزحلا مهرمغ
 )7 رئاخذلاو ىهللا بابنإو 0 لزانم مْدَه» قارْخإل كب الأ

 رزامب الو ررْمُخ الب َنْجَرَخ اًرساوح رودخلا تابر زاربإو
 رظان» هال نيع هّنأر ىَهْلَمم اًرظنم نسحأ ُدادغب نكت مل نأك

 تاناويحلاو ّىِرْممُنقلا لثم نم حداصلا ريطلا ىثارم ةديدحلا ءاثرلا بورض نمو
 .؟ةار/ال . هيلع لمتشتو هفلت : هنجن )١(

 : ىودحلا . ترخو تلعقس : توخ )٠( . ىنامولتال : ىنايحلتال (؟)
 . مركلا : ىدنلا . ءاطعلا دنع باوثلا باستحا : رجألا ةبسح (0)
 . #8/*١” بهذلا جورم 5 بئاون : ناثدحلا . توملأ لوزن ىلع ربصلاب هللا
 . لاومألا : رئاخذلاو ىهالا (7؟) ظ . رحدلا
 (رصم ةعبط ) ىدوعسملا بهألا جورم (4)
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 كلذ نومألا بتاك فسوي نب دمحأ وخأ فسوي نب مساقلا لعج دقو « ةسنأتسملا

 2 نم « هيف هرعش رثكأ قرغتساف قاهبصألا (١١جرفلا وبأ لوقي اك عءمهدكو

 : ةاشىلري هلوق لثم ش

 "”عالجلا موي عامْدألا سورعلاك ادْرسلا انزنعل ىكيإ ُكْيَع

 - مصتعملل تفصوف « انسحو ةهازف هلثم ري ل بهشأ سرف تايزلا نبال ناكو

 ةليوط ةديصقب هاثر هنع ناب اذإ ىبح « هبلط در عطتسي ملف « هنم هبلطف « هتهارف
 ٠ : (2اهيف لوقي

 مص 2 6 رع 9 1

 0 بهشألا محالا انعدوف انع هليبسل ىضذم لقو ءازعلا فيك

 (ه) ىلا هرب 8

 بمصنم مهو هدياكأ عوف امذحلا هنمضت ا داقرلا عنم

 هيف تثاع هل ناتسبل ريسي نب دمحم '"!ةيثرم عوضوملا ةديدحلا ىتارملا نمو
 اهمفو  هسيطارقو هقحص ضعبب تثاعف 6تيبلا تلخدو (هناريج دحأل تتلفأ ةاش

 هذه نم ىوكشلاب هبر ىلإ اعراض هب ثبعت نأ لبق ناتسبلا اذه ةعور بدني

 ظ ْ ملأ باقع اهب لزني نأو ةاشلا

 ةقيقد كلاسم امل نيذختم راذتعالاو باتعلا نم رصعلا ىف ءارعشلا رثكأ دقو

 : '"2ايتاعم فلدىبأ لوق لثم نم نهذلا بصخو سهلا ةفاهر ىلع ةلالدلا حضوأ لدت

 م ٠ يا .٠ ل و 28 -. _- هه <

 رظنت رهدلا فلاس ى اه ىلإ ةرّم تنك ىلا نيعلاب مل ْنَمو

 ظ : 8 مامت أ لوقو

 6 الودحو كادج نم 0 كرتأل ظ ىنإ لحملا ةحاس وطخأ تنك نِثل

 فطاوع نع ربعت « ءاقدصألا نيب ةريثك تابتاعم مهمجارت ى اناقلتسو

 (بتكلا راد ةعبط) قاغألا رظنا (1) رظناو 55/7١ (ىساسلا عبط ١ ىفاغأ )١(

 سونبأ حوال هتيثرم رظناو .اهدعب امو 7٠/1 . 15 .ص (ءارعشلا رابخأ ) وصل قاروألا
 . 1١//,# : ىناغألا ىف .ءادوسلا : ءامدألا (؟١

 . ١١ه/5 ديرفلا دقعملا (7) . " ص تايزلا نبا ناويد ( "9

 .١٠مر//“+ ( فراعملا راد عبط ) ناويدلا 20( ةبهشلا نم : ببثألا دوسألا : محلا )0(

 . ءاطعلا : ادملا . بدحلا : لحملا ( 8١ . ضايب هعدصي داوم ىهو

 .بعتم : بصنم . ىوطأ ةقرح : ىوحلا 0020(



 ١ا/ك

 : ةيلقعلا قدا نيحوتسم م رات و 5 دقو « ةقيقدلا ةقادصلا

 7 ل ل مل 0

 ل 00 لا هى ريغ مها 2 ىو 7 هر
 الوماحلا كوفع قىرجب طحاف ,ىه رحب احا لق ]رح ناك نإ

 ا" السلا تليف دحأ اهلثم ف ىجترُيال ىلا ىف كتيجترا مكف 2 ريب ه 0 ٠ ىو 9 .
 اليلد كيلع ىل كملح تدجوو ابهذم ىل دجأ مف كنع تللضو

 و م ممر 2 ع مع .6

 (؟8 لوط كلوط دعب كوفع دادزي ىكر ّقأ - تاسأ امو تاسأ ىببه

 اليمج ةهنم نوجارلا مدعي مل رىرماب لضفتلاو لمجأ وفعلاف

 . ةديدس ةيقطنم ةسيقأب بوتكم راذتعالا اذه نأ حضاوو

 ةفطاع ريوصتو لزغلاب ىبع امك ميدق عوضومب "نعي مل ىسابعلا رعاشلا لعلو
 فوفدلاو ريبانطلاو ناديعلا ءاسم حابص اهيناغأب قفخت تناك ىلا ةيناسنإلا بحلا
 تاعاقيإلا روص عيمج ىلع نينغملاو تاينغملاتاوصأب ةطلتخم لكش لك نمفرزاعملاو
 نه هيلقب نيبعي نايقلا ىرخأ ةرايعب وأ ةصاخ تاينغملا تناكو . نيللاو ةدشلا نم

 وحن ىلع عوطقم ريغ الاصتا نهب لصتي ناكو « ءامإلاو ىراوحلا نم نوح نمو
 بح هتلدابو « رعاش ىلع تذوحتساول دوت نهنم لكو « ىناثلا لصفلا ىق انفلسأ ام
 هب نففحي ىراوخللا نم ةفئاط رعاش لكل نوكي نأ داكو . مايهب امايهو بحب
 ىلع ةريثملا لزغلا تايبأ نبتكي نكف « رعشلا ظن "نسحب تاريثك نهنم ناكو
 وحن ىلع « ةيابصلاو قشعلا تايبأ ءارعشلا ضعب نحراطي دقو « نهبايشو نيناع#

 0 . عضوملا اذه ريغ ىف كلذ نم انروص ام

 ى ىبسابعلا عمتجملا نعفد ىناللا نه نايقلاو ىراوخلا ءالؤد نأ قمحملا نمو
 تناكو « ةساخنلا تويب ىف نشعتي نك ذإ . ىلحلا داسفلا ىلإ هبناوج ضعب
 «ةيوسلا ةريسلا ىلإ نهب لدعي ام ىلإ اهيف نعمتسي نكي ملو « وهللاو ثبعلل ةريبك ًارود

 نونيهتس نيذلا نيطايشلا نوح نمو « ةويصلاو قشح دحأ أ ثيداحأ لل نعمتسي نك اغعإ

 .رعشلا ةزمطا تففخو . 1 (بكااراد عضو فاغأ )١(
 ..لضفلا : ءاطلا حتفب لوطلا (*؟ ) « هلأسي اموهو « لؤسلا : لولا )١(



١/1 

 نوجملاو ةذللا ىف اًنقراغ ًاراكنإ نيدلا لوصأ ركني نم مهنم ناك لب « ءىش لكب
 ةفئاط ةريس لقألا ىلع وأ« نهتريس ءوست نأ ىعيبطف . ساون ىنأو راشب لاثمأ نم
 . ىدسحلا عشملا هيلإ عفدني ىذلا ىحابإلا لزغلل باوبألا كلذ حتفي نأو « نهنم
 روصعلا ىف برعلا هفرعي نكي مل لزغ وهو « ناويحلاو ناسنإلا نيب ًاقراف عدي ال ىذلاو
 لزغلا اوفرع اقح . ةيعونلا زئارغلا كرد“ نع عافترالاو راقولا روصع « ةيضاملا

 رهجلا نم ةحارصلا ءارو امو ةحارصلا ىف نييسابعلا غلبم اوغلبي مل مهنكلو « حيرصلا

 نيد نم رجاز وأ قلخ نم عدار نود مالو قوسفلاب .
 نأ هتادح نم غلبو «رصعلا اذه ىف نجاملا لزغلا عيشي نأ اًيعيبط ناك كلذل

 ريثك ىلع راد لجرلا ةماركب ىرزملا لزغلا اذه ىبحف « ناملغلاب ذاشلا لزغلا عاش

 ةجوم لا هذه حامج حبكي نأ ميدقلا لزغلا ثارت عاطتسا دقو . ةسندلا ةنسلألا "نم

 هنولتي و هنو رهظتسي اوناك نينجاملا ءارعشلا ءالؤه نإف « هوجولا ضعب نم ةداحلا ةيداملا «

 . ءافيفع اًنيرذع اّنبح هيف نوري اوناك لب ءاهزازعإو ةأرملل لجرلارابك] هيف نوري اوناكو
 ةيدسحلا مهزئارغ تاءادنب كلذ اوجزُ . مالاو باذع هلكو « ماشتحاو ظفحت هلك .

 «ىنانويلا ىوطالفألا بحلا نم ءىش  رهظي ام ىلع جرت دق ناك هنإف اًضيأو

 نم ريثك اهيف ثيداحأ قشعلا نع نوثدحتي مهتفسلفتمو برعلا وركفم ذخأو
 ىدوعسملا دنع اناقلي ام وحن ىلع « قمعلاو ةعسلاو ومسلا ٠ ىيحيل اساجم دروأ ذإ

 قشعلا ىف لحنلاو للملا لهأ ضعبو نيملكتملاو ةلزتعملا نم رفن هيف رظانت ىكمربلا

 ثيدحوهو ؛ ١١هروعش ةفاهرو هتقرو هبحاص ةفاطلو هترارحو هباذعو هرهاوظو هقئاقحو
 كلميو بواقلاب رثأتسي ىذلا رهاطلا فيفعلا قشعلا لوح اهلك تراد ةرظانم ىهوأ

 ىلإ حوضوب زمرت ةرظانملا هذه نأ انيأر فو . اهرعاشمو اهفطاوعو اهءاوهأ اهيلع '
 هوثرو ام ىلإ ةفاضإلاب ءىربلا ىتنلا بحلا نع مالك نم ءارعشلا ىديأ ىف ناك ام

 ىف دقوي ىذلا ىباسلا ب حلا نم نيير'ذعلا دجن ءارعش ةصاخو مهفالسأ نع القلوب 
 ىق ىرس كلذ لكو . قاطي ال باذعلا نم اميحج اهيف علدي ىذلاو "ىطنت ال ةوذج

 . ةيرثلا مهرطاوخ نم هيلإ نوفيضي اوضمو « نيبسابعلا نم نينجاملا نيلزغلا سوفن
 امهريغو ساون ىبأو راشب دنع أرقت تنك كلذ لجأ نمو « هتوذج ىكذأ ام ةبصخلا -

 )١( بهذلا جورم 5856/10 .
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 عفتري ىذلا ءىربلا فيفعلا بحلا نم لق وأ ىنطالفألا بحل نم اعلدق ناحنا نم
 مايو امموأ لوق لثم .نم سل او ةداملا نع

 8 01 -. ى 2 06 7 ع مم © ع 5 ّ رم

 تانجلا قرتحاو عمدلا ضافف نايا ىوهت نم قارفب اعد

 و 2 1

 (؟9ناتفْما' .ئدو. .ئىلقه ىف اهل ىلقي .تعقو. .ةرارش .ناك
 ريل 7 ب 2 و : :

 ناخد اهل جاه فيصلا حاير اهيلع تمَّسن وأ تدشنأ اذإ

 سابعلا وه هب رهتشاو فيفعلا لزغلاب صصخت رعاش رهظ ام ناعرس هنأ ىلع
 فيفعلا ,ظزغىف اوناكو . ةصاخ ةمجرت سداسلا لصفلا ىف هل درفنسو « فنحألا نبا
 مهيناعم قئاقدب اباجعإ مهيرصاعم اوألمي نأ ىلع امتاد نوصرحب نجاملاحيرصلاو
 : "١راشب لوق لثم نم « مهتليخأ فئا و9

 اكلفلا ح ربت كت ملو ركاز سيلا تأ

 : (4) ساون ىلأ لوقو
3 0 ّ 7 
 اًرمق هرارزأ نم حن  ٌُءلطأ هبايث ناك

 ارظن هتدز اه  اذإ  انشح  ههجو  كديزي
 ه 2 ص 0

 اروحلا امنلافجأ نم ري  تفتلا  .طلاخ >> نّيِعِب
 7 4ك -- ظ . 57
 ارطق هوأم بوصت ول ىرباس دحو

 : 81 ديلولا نب ملسم لوقو
 ور , 2 2 5
 امك هفرعا فيس ىد بنذلاب رد

 2 ] ل

 قفتنف تلاق امك لوق
 ملا : 0 2 هم و

 قيعسَت نيعلا عومد موي لكف هددذجحت بذذد ىلع ىعمد تسبح

 ءامدقلا ناكو « رمحلا فصو اهعم عستاو « انب رم امك" نوجا ةجوم تعستا دقو

 ذخأو ؛ ىدابعلا ديز نب ىدعو ىثعألا نع فورعم وه ام وحن ىلع اهنوفصي

 )١( بتكلا راد ةعبط ) ىفاغأ ( */ 7١5 . ) )4ص ( فاصآ ةعيط ) ناويدلا ١5١6 .
 59و ص تعملا نبال ءارعشلا تاقبط (ه ) . ديدش ىرج : نانتسأ (؟) .

 1 . 54 ص نييدلاخلا راشب رعش نمراتحملا (؟)
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 امهبارضأو ىدنملا أو ديزي نب ديلولا دنع ةيمأ 7 رصع رخاوأ قف ركب اهفضو 00

 اذإ ىح ةفوكلاو ةرصبأ ف ةدومعم « رصعلا اذه علاطم كيه اهسلاجم ىرنو

 دادغبب خركلا ىف اهتاناح ثبنت تناكو . سلاجملا كلت ى امهتسفان دادغي تماق

 لعو ةفوكلا ىحاوض ف ةروثنملا ةريدألاو ةساخنلا رود نم هءارو |مفو خركلا ريغو

 ةماع نم مهريغو مه ءارعشلا ناجم اًعيمج اهّمأف ء«دادغي ىلإ ةرصبلا نمو اهنم قيرطلا

 قاسفلا ٠ اطالخأ اوناكو ٠ مهنمو « هميلاعتو مالسإلا ىلع رئاثلا قيدنزلا مهتم
  0ل اهبف قرغي با َ يا دوا َ

 وم قشعلا 0 فلا تاعامج ا لئاوأ ذن كتف مهنم :م اناقلتو مد ا

رحع هامحو ةبلوو سايإ نب عيطم ةعامج لثم مهنيب منا قسفلاو
 دايز نب ىحنو د

 نجاملا فوشكملا لزغلا نواأزغتيو ”ةلاطرأ رمحلا ربعي اوناكو ةفوكلا َْق قراخلا

6 
 نيدو فاردعو قلخ لك نم نيررحتم 6 ناملغلاب سندلا ذاشلا لزغلاو ىراوحلااب

 عيطم لوقي كلذ و )١! :

 ناندلا ا ظ فرشاو ىّوهلا ْق كراذع علخا

 نايقلا" نطو ىف نكات اًرهاجم حيبقلا لصو

 ناف ّرَمْعلا .نإف ىَرْهَت ام ريغ كنيهُلُي ال
1 

 نيمألا دهع 2 اهتياغ ةجوملا هذه ةدح غلبتو
 ىلإ ةفالحلا رصق لروح دإ :

 رمحلا ىلع فكعي ناكو « هميدن ساون ابأ ذختاو « نون او رومخلا اًنفصقم هبشي ام

 اًحلاط ةعدملا لالاطألا ةمدقم ىلع م وجهو 5 نرشي افوكع نوح او
٠ 

 ًارشك احايص كلذب احئاص « ةقتعملا رمحلا فصو اهناكم اوعضي نأ ءارعشلا ىلإ

 ْ هلوق لثم نم 0.0

9- 
 هر 2 5” تا

 ل سلج ناك ول ريض ام افقاو سرد مشو ىلع ى 0 , نأ لق

١ 
 :

 -_م سا س6 7

 (:( سدذخو ىنيبلو هلع لم هب ناك نمو َعْبرلا فضت

 ش 'ة .ىحم | : سرد () 1 ل

 . ءاسنحلا : سنخو . ىبل ريغصت : ىيبل (:) . 544 ص ( فاصأ ةعبط ) ناويدلا (؟)



 1م

 ("شَبقلا لثم َةَيِخْرَك حبطضاو ًابناج ىَمْلَس مُيرلا كرا
 هماثآ نم فري ام فرتقي هنأب ةرهاجم هتايرمخ ىف حايصلا اذه عم ددرتتو

 اغإ ؛ اميوعش الو انقيدنز نكي مل هنأ قدا نم نكلو « ران وأ ةنج ىف ريكفت نود
 نم اًبوره هنوجم ىف عفدنا هنأ نظلا ربكأو « ةوءرملا طقاس قالخألا للحتم ناك

 ىسني نأ ديري هنأكو « هتمجرت ىف كلذ حضونس ام وحن ىلع همأ عقاوو هتأشن عقاو
 . ةئيسلا هتأيرك ذو هيضام

 رعش نم ريهامجلا ةايحب الاصتا ربكأ ناكو « دهزلا رعش رصعلا ىف رشتنا دقو
 ةايح شيعت تناكو « فرتلا هبشي ام الو ًافرت فرعت نكت مل اهنإف « نوجناو رمحلا
 ىناغألا باتك ناك اذإو . ةدابعلاو كسنلا اهبناوج ضعب ى عيشي ةميقتسم ةينيد
 رابخأب ضيفت نيئدحملاو ءاهقفلل تمجرت ىلا تاقبطلا بتك نإف نوجاب ضيفي
 , ىنفي ام ىلع بي ام اورث آو اهذالمو اهتاوهشو ايندلا اوضفر نيذلا داهزلاو دابعلا
 هذه عم عيشيو. ٠ لاو وأ ةفيلخ نم لام وأ ءاطع ذخأ نع مهيديأ نيكسمم

 عاتم نع مهفارصناو نيكسانلا ءالؤه دهز روصت ىلا راعشألا نم ريثك رابخألا
 كقو . حلاصلا لمعلاو هللا ىلع لكوتلاو ىوقتلاب ةرخآلا لع لابقإلاو لئازلا ايندلا

 مهنم نإف مهسفنأ نوجا ءارعش ىتح « يغنلا سفن نود دري ءارعشلا نم ريثك مهعبت
 علقي نأ امإ ذئنيحو « نوجيو قسف نم هيف ىدرت ام فاعيف هسفن ىلإ بوثي ناك نم
 ىلإ علقي نأ امإو « ١" ىلهابلا مزاح نب دمحم ملقأ اموحن ىلع دبألا ىلإ هيغ نع
 ىلع لمتشي هناويد لعج ام ساون ىبأ دنع اناقلي ام وحن ىلع رصقي وأ لوطي نيح
 ظ : 659 هلوق لثم
 رقيقر بارتلا ىف ٍنْسُح برايو 2قيتع بارتلا ىف ٍمْجِو بر الأ
 قيحس لحملا كان لزنم ىلإ 2لحار كنإ رادلا بيرقل لقف
 قيرع نيكلاهلا ىف يبسسن وذو لاه نباو كلاه الإ سانلا امو

 8 ها م 4# هوي

 قيدص بايث ق ودع نع هل تفشكت بيبل ايندلا نحتما اذإ

05) 

 ) )1١اهدعب امو ةيحاض خركلا ىلإ ةبوسنم ار : ةيخرك .
 ص ناويدلا 6 . دادغبب ىهالملا ١59 َ

 بتكلا راد ةعبط ) فاغأ (؟) ( 14/٠١٠ ) )4ليمح : قيتع .
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 هريغو « مزاح نبا نإف ناسنإلا ريصمب هتايدهز ىف لغسش ساون وبأ ناك اذإو

 قى امع ىغلاو موسقملا ظحلاب اضرلاو فافكلاب ةعانقلا ىلإ ةوعدلاب اولغش «نو ريثك

 ظ . ١١( هلوق لثم نم ماكحلاو سانلا ىديأ

 ى 8 25006 ِء 5-8 0282-5 . ه 5

 سايلا ىف زعلا نإف سايب عدقا»و 2 سانلا ىلإ عرضتال هللا ىلإ عرضا

 2 سلا .٠ ا 2<6م
 سانلا نع ىغتسا نم ىغلا نإ رمجد ىذو ىبرق ىذ لك نع نغتماو

 « رصعلا اذه ىف رهدزي ال هنأ ريغ «٠ فوصتلا ريشابت ذئنيح رهظت تذخأو

 دوعنس اًضيأو 6 سداسلا لصفلا ى ريشابتلا كلتل ضرعنسو « هيلات ق رهدزو امتإ

 . اليصفت ريكأ اثيدح دهزلا نع ثيدحلا ىلإ

 ْ ةديدج تاعوضوم

 تذحأ دقف « اهيئاعم ىف اًنعساو ًاددجت ددجتت ةميدقلا رعشلا تاعوضوم انبأر

 فقي ملو . ةريثك تافاضإ اهيلع لخدت تذخأو «قمعأو قدأ ةروصب ”ضرْعلت

 جرختل ىح رعشلا اذه بناوج ضعب ىمني ذخأ دقف كلذ دنع ىسابعلا رعاشلا

 , اهنع انثدحت ىلا تاعوضوملا بيتريب اهضرعن نحنو . ةريثك ةديدج عورف هنم
 اولوانت دقف « مزيحودمم ءارعشلا اهب فصي ناك ىلا ةعيفرلا ةيب رعلا مشلا ةيلاثم اهو

 ( نيللحم اهل اهنودرحي ءدئاصق وأ تاعوطقم اهنودرفي اوذخأو « ةميش ةميش مشلا هذه

 ةعطقو « للحخلا ريوصت ىف ةعطقو « مركلا ريوصت ى ةعطقف ؛ نيظحالم نيركفمو

 نم ريفنتلاو ريصلا ريوصت ىف ةعطقو « ةفعلا ريوصت ى ةعطقو « ءايحلا ريوصت ىف

 ا"! : ريسي نب دمحم لوق لثم نم سأيلا
 م 2 : م و 6 1 - ْ 2 1

 اجرف ىرت نأ ربصب تنعتسا اذإ ةبلاطمص تلاط نإو نسايت ال
 م » 1 ْ ريب ممن ر ى 3 ٠

 ا"!اجتترا ام لك اهنم حتفيربصلاف اهكلاسم تدسنا اذإ رومألا نإ

 . 504 صرظنا . مزاح . ؟٠ال/* ديرفلا دقعلا ) ١(
 . قلغأ : جتترا (؟) نبالزتعملا نيأ اهسن دقو 45/14 ىتاغأ (؟)
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 (ااًجِلَي نأ باوبألل عْرَقلا نمدم» هتجاحب ىظْحي نأ ربصلا ىذب قلخأ صا ع . 2-0-2 هاه 2
 (" اجلز ةّرغ نع ًاَتَلَر الع نمف اهعضوم وطَحلا لبق كلجرل بلطاف

 اوعسو مهنإف اًضيأو . ةدومحمل قالخألا ليلحت نم عساو باب حتفل كلذ ايهو
 ليصفتلاو طسبلاب ىرخألا ى هه اهولوانتف 6 ةمومذم قالخأ نم هيف أمو ءاجملا ىناعم

 بيدأتل ةفدرط ةدام نيملعملاو نيبرملل اوحاتأ كلذب و . ءاجحلا راعشأ نع ةلصفنم

  اوهقو كقو . ةمومذملا قالخألا نع مهدصو ةلضافلا قالخألا لع مهثحو ةئشانلا

 مهقالخأ رل ريسو ءاقدصألاو ن ارخألا رايتخاو ةقادصلاو ةوخألا تابجاو دنع اليوط

 6 ءادلا هبشي نم مهنمو ءاودلا هبشي نم مهنم تاقبط يع 1ع مهف مهئافطصا لبق

 كنم رف ءوس كلي لزن نإف « رظنملا ةنسح ةرملا ةرمثلا هبشي ىذلا قلملا عنصتملا مهو

 : '"!درجع دامح لوقب :كلد قو « كنع روزاو

 را َْق كايند ف تمد ام ةركذت تيفدا كل خأ نم مك

 رشبلاو بيحرتلاب كاقلي وتدوم حى كل عدصتم

 9 ِرْدَعلا اذو ادهتجم رّدغلا ىَح ليو ءافولا اذو ءافولا ى رْطَي
 (هر رهدلا عم ادع كيلع َرْهَد - ريغ وذ رهدلاو ادع اذإف

 و ا 90ه ُ م رقه 1

 (57ىرشملا قشعيو ُلِقُملا ىلقي نم ةدوم رلامجإب ضفراف
 رْشُيلاو تنك امإ رْسْعلا ىف  ةدحاو هالح ْنَم كيلعو

 "”رفصلاب تايقيلا طِلْخَي نم مهريغب 2 مهنطلخت ال ه #2 0 . 0 000ري 2 ٠
 ةروص انيلع ضرعيو « رسعلا ىف ةلصاوما ةقد 0 ا 006

 هنع روزيف ءارضلا ىف امأ ءءارسلا ىف الإ هاخأ هيفخألا فرعي ال ىذلا بذاكلا ءاخإلا

 « ريثك ءالب نمر جت امل قمحلا ةيحص نع نوهني ةوخألا ىف هريكفت مهلعجو .ًاراروزا

 ودعلا نم ةيناثلاو ه ل للا ( ْ . لخدي : جلي ١0)
 رخل أ ةلفغ هو ل اناكم 9 اَقلُز 0

 ا ملا )0 50 . لزو قلز : جلز
 .: ساحنلا : رفصلا . بهذلا :نايقعلا (02) "ا ا قاَغاَو 548 ص زعم لا قا 2(
 . مذي : ىحلي . ح لمعي : ىرطي ( 4 )
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 )١( : ةيهاتعلا وبأ لوقي كلذ ىو
 أ ْ را 03 2 م 5 ْ

 ا"قلَخلا بوثلاك قمحألا امنإ هبحصت نأ ّقمحألا رذْحا
 همس” © ا ص م ش

 قرخناف اموي حيرلا هتعزعز ٍبناج نم  هتعقر املك

 ها م ِ 7 ْ 0م

 قصتلي جاجز عدص ىرت له شحاف_ج اجز ىف - عدصك وأ
 همه ريو . 5 2 م

 قمحلا ىف ىدامتو ارش داز ىوعري ىك  هتبتاع اذإف

 نينح نع ًارعم لالطألا فصوب هتحدمل مدقي انفلسأ اك ميدقلا رعاشلا ناكو

 « ءارحصلا فصو ىلإ كلذ نم ادرطتسم « هبابشو هابص ىف هبح بعالمل ىوق

 ىه اذإف « عستت ةلأسملاو « تامدقملا هذه ىف تافاضإ نم ثدح ام انروص دقو

 تاعوضومل ذفاون اهنم ذختا هنأكو ةلقتسم دئاصق وأ تاعوطقمب ىسابعلا رعاشلل ىحوت

 نع (دايحأ لدع هنأ انركذ دقف ءهحئادم ىف اهروذب دجن تاعوضوم ىهو « ةديدج

 دجن لالطأ كرت هنأ انه هلجسن ىذلا نكلو 2« روصقلا فصو ىلإ لالطألا فصو

 دمحم لوق لثم نم ةدرفم تاعوطقم اهصخو ةرضاحلا ق روصقلا ضعب لالطأ ىلإ

 ظ ظ : (""برخن رصق ى ريسي نبا
 2 م

 (؟ ىتناجش ام كلهأ دعبكب ىرأ قاجّشولا رضق ٌرصق اي الأ
 ه6 ع ع 00 ا 0 5 1
 ناش  مظعلو مهنم ٍلضفل موق رايد البلا ىعا ولف

 يبد مس لا وو ل

 نامزلا راثا كيلع حولت تانيب كب ىرت تناك ال

 ناويإ ىف ةروهشملا هتينيس دعب امف ىرتحبلا ملأ ىذلا ود ديدحلا عوضوملا اذهو
 ضعب ىف ىبابعلا رعاشلا لالطألا فصو بحص ىذلا نينحلا عفد دقو . ىرسك
 ءهب ةقصتلم هحور لظنو هنع عاب نع هدلب و هنطول لياقم نينح ثسب ىلإ هحئادم

 : 2 لبعد لوق لثم نم ةعيدب اعطق نينحلا اذهل درفأ هنأ ديدحلا نكلو

 و َ 2 . ه #©# عب مى
 ١7 ع وجر تامملا لبق نطو ىلإ اولمحت نيذلا رفسلل ناي ملا

 ١ 0000 . ”هال/5 ديرفلا دقعلا )١(
 (ىساس) ىفاغأ (0) 20 . ىلابلا : قلخلا (؟) 44/16 .

 اولحترا : اولمحت . قحب : نأي (5) . 84/14 (بتكلا راد عبط ) فاغأ (؟) .
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 ٌعولَص هيلع تمص امب َنفطت وَرْبَع قبارس كلمأ ملو تلقف
 عيِمج وُهو داع تيتش رلُمَشو اهّلْمَش قّرفت رراد مكف « نيب
 01 عيبرو ا سانأ لكل ىرت امك نهفرَص ىلايللا كاذك

 فصوب هحئادم تامدقم ىف اًنايحأ ظفتحي ناك ىبابعلا رعاشلا نأ انب رمو

 دقو « اهنيحايرو اهنيتاسبب ةرضاحلا ىف ةعيبطلا فصو ىلإ اهكرتي انايحأو ءارحصلا
 اًعوضوم تحبصأ ثيحب « ةريثك دئاصقو تاعوطقع, ةعيبطلا هذه صخب ذخأ
 رمحلا ةوشن وأ بحلا ةوشنب نايحألا ضعب ىف اهب هتوشن جرحي ناكو ءاعساو ًاديدج
 اهدوروبو اهب هتنتف ريوصت دنع فقي ناك نايحألا نم ريثك ىو « نايقلا عامسو
 : ")سجرلا ىف ىدهملا نب مهاربإ لوق لثم نم اهنيحايرو ,

 يلم رضخأ ,مئاق ىلع نيج ردا قف نويع ثالث
 ا" سلجملا ةَّذل ىتنْعَتْمَيَف وبيبحلا ايَر بيِط ىنركذي
 ضايرلا فصو نم اورثكأ انك ء بحسلاو راطمألا فصو نم 1 دقو

 مهسيساحأ نع اوربعو . ةنتافلا اهرظاهمب ةعيبطلا جربتت نيح عيبرلا ىف ةصاخو
 اهنأكو ءاهرصانع ضعب نوبطاخي مهلعج ام « فصولا اذه لالخ انايحأ مهرعاشمو

 ريخ نمو « نامزلا بير نم هبيصي ام اهبيصيو ناسنإلا فطاوع لمحت ”ىسانأ
 : «؟) ةلكاشلا هذه ىلع ناولح ىلخنل سايإ نب عيطم ةبطاحم كلذ روصي ام

 (©نامزلا اذه بير نم ىلايكُبا»و ناو ئتلخت اي ىنادعشأ

 ناريجلا» فألألا نيب قر ْدَي لزي مل هبْيَر نأ املعاو
 ىناكّبأ ىذلا امك اكْبأ ةق ْرْفلا ملأ اًّتقذ ول ىرمعلو
 ناقرَتْمَتف امكاقلي فوس | ًاسْحَن نأ :انقنأو: .قادعسأ

 مت ع ع 6 3 ْ

 نالخلاو بابحألا قارفب  ىلايللا ىذه فورص ىنتمر مك

 ) )1١.581/1(بتكلا راد عبط ) ىفاغأ (؛ ) . طحقلاوهو بدحلا نم ةرملا : ةبدج 2
 بتكلا راد عبط ) فاغأ (؟) (٠١ /١١6 ) هفرط ىف قارملا دالب نم : ناولح ( ه الثمالى 

 ٠ . عومدلاب ىفانيعأ ىفنادعمسأ . ناريإ ىلي ام . ةليمحلا ةحئارلا : ايرلا (")



2-0 

 لصتي امو ةيداملا ةيسابعلا ةراضحلا رهاظم فصوب نونعي ني ريثك ءارعش ىرنو

 اهوح امم روصقلا فصوو « بايثلاو سيالملا ىف قنأتلاو ماعطلا ق فرلا نم اهب

 ى ىبلهملا ةنييع ىبأ هق لثم نم نالغأو ءابقلا نم اهيف ري امو نيتاسبلا نم

 2" ىلهملا صفح نب رمع همع نبا رصق فصو

 ب ريع ِرْضَقلا كاذ بيط ايف
 رم

 .٠ 00 07 هن م

 0 ل اع
 ُكلسِم ىلع ٍدّرَو كام اهارث ناك ةبْرتو ا راكبأك رسرغب

 ٠ د مم دى هع

 ُتالس نم ردلا نم موظنم لتساامك هلوح نعش ري نالزْلا نم برسو

 رمحألا ("7فلخ كلذب رهتشاو « تارشحلااو ريطلاو ناويحلا فصو نم او ريكأو

 . ةرفاو ةدام كلذ نم ظحاجلل ناويحلا باتك ىو « فلخ نب (؟) مهجو

 اهتاويحو ءارحصلا ميدقلا رعاشلا فصو نم ىسابعلا رعاشلا دفن وحنلا اذه ىعو

 « ةكرحتملاو ةتماصلا اهرصانعو اهرهاظم عيمجب هتئيب فصو ىلإ ىشحولاو فيلألا

 ضعب نم كلذ روصيو « هتباتنا ىلا تافآلاو ضارمألا اًمقيقد اًمفصو فصو دقو

 : "لوي اهيفو « هتربعا ىمح اهيف فصي لاذعملا نب دمصلا دبعل ةديصق هوجولا

 هرحس ل 00 وم ىبباتنت  ةينملا تندبو
 © سو مح

 هدحلا قف اهم اهل نآك

 مانألا موسج َْق را اهل

 ةنخحس م  اهبقلأ .اروطو

 تلِلظ ًاموي تعج اذإ ترو

 لا وذ 5 ام اهابح
 8 هَ 1 م رم نإ

 هرتف  اهبقلأ اروطو
 مها 2

 “و رفش ىدبك ىلع ظ نك

9 
 م ه 2

 تعبش ام اذإ لاحطلا ويريو
 (8) هرّدصلاو /تيفارحلا ولعتف

 ١58١ . 0122 ٠ ص ىاغألاو مو ص ءارعشلاو رعشلا 00(

 تقو :ةرحس . ليللا لئاوأ : ودها (1) را
 5 . رحسلا . ةحارلا ةحئاف نم هلعلوأ © عسو حيفأ )١(

 . لمعلا نان سا دع : ةرفشلا (17)
 ْ . ردصلا : ةردصلا (8)

 احلا )0

 . شماهلا رظناو 747/8 ناويملا 60
 ( ىبلخلا ةعبط)هموصخو ىبنتملا نيب ةطاسولا ( ه ه)



 لاذللا

 'اهركز ىلع بايثلا تسبل قدعم نم لاك ىسمأاو 01 "2 1 0 ا

 ا"ورثعلا ىنقنخت ٌلكألا هل ُاَقَّلْطُم اًءرما تيأر ام اذإ
 هرفق | ةبددج ةعفلبب ًابصخم ىلزنم ق  ىقلاك هام زي مم ار 7 6 : 8

 عوتذلا عم 2 همال 0 اهيف لقت ىلا اهتاقوأو مسجلا َْى ىمحلا رثأل قيقد فصو وذو

 هتطيغو نامرحلاب هر وعش روص دفو 5 ةدحو ةرارم نم هفوج ىف هب سحن امو لكألاو

 ىف وه امنأك رعشي هنكلو « ءاذغلا ناولأب لفاح هتيبو « نومعطي ام ىلع ءاحصألا
 . ةيدجي ةالف

 ع هلزاونو نمزلا نم ىوكشلاب هحئادم تامدقم ضعب طلخي مامت ايأ انيأر دقو
 كلذ ُْى هكرشو 5 همومثو رهدلا نم هاوكش ثبب اهصخ دئاصق هيسفن وه م لقو

 تاعوضوملا لأ حبصي و رصعلا اذه لنم عستي بالا اذه لعج امم « ءارعشلا ضعب

 لاوحأ تءاس ذإ « ىلاتلا رصعلا نيواود ةصاخو « ءارعشلا نيواود ُْق ةيساسألا
 1 مهراعشأ ىلع ىلاتلابو ءارعشلا تايسفن لع كلذ ةءاذضا هي تي

 0 ندملاو ناتاسبلاو ناورأو ريطلا اهب اولمش ىبح مهيئارع ءارعشلا عاستا اني رهو

 .ةليلق كنانأ وأ تيب ف بابشلا انايحأ هحئادم تامدقم ىف ىكبي نم مهنم ناكو

 « مزاح نب دمحم ةديصق اهعورأ نمو. عوضوملا اذهب لقتست دئاصقلا انيأر ام ناعرسو

 ] ظ : (*7لوقي اهيفو
 للط الو مْسَر هل هنم قبي مل 2نإو بابشلا مايال ايعروايقس 26 2 8 ع س اى سس 8 7

 200-007 ٠ 0 :ه

 لهتكأ لبق ىدهع نيكبي نكف اهمهسأب ىتباصأ ايانملا تيل
 5 لكذ ىل دجالإ كرك ذء.دج ام نرحل تيقنأ دقن بابشلادهع رص 2 : ار ص رض م

 00 دع ملاك اقيقد اليلحت مهرعاشمل نيللحم ىتارملا نم هوثدحتسا امو
 دق ناكو ؛ى .مليرخلا بوقعي وبأ رعاشملا هذه ريوصت نم اورتكأ نمو « رصبلا

 هينيع ىلع اعجفتم « هسيساحأ روصي لوحتف“« نسلا قف نعط نيح ؛ ًاريرض حبصأ

 م4 . لخلا قر : ةركزلا )١(

 . 14/14 ( بتكلاراد عبط ) فاغأ ( ) . ةالفلا : ةعقلبلا (؟ )
 . . دلولا دقف ىلع نزحلا : لكشلا ( ه) ء ماله ص ( توريب ةعبط ) ناويدلا (7)



 اماما

 ؤ : 2"”هلوق لثم نم سفنلا ف ىسألا ثعبي اًعجفت

 ىييحي نمَع انيقتلا اذإ .قربشيل' .ىدئاق .ىلإ مآ
ّ 7 0# 

 نودلاو فيرششلا نيب َلصفأ نأو ٌمالّسلا َلِدْعَأ نأ ديرأ
ً# 3 4 0 

 . 7 م0 ر- د 6 1

 ىيتاوي اهم ارهد نأ ول اب تعجف ىلا ىيع هلل

 توراق كلم ق رحون ريمعت ام 27 تر تدنكاول

 بألا نيب قيقرلا فطاعتلا كلذ نم « ةقيقدلا فطاوعلا نم ًاريثك اوروص دقو

 نبا دنع اناعلي ام وحن ىلع « نانحلاو ربلاو ةمحرلا نم هيف ىوطي امو هتانبو هينبو

 نم بعاصملا ماحتقا همشجيو هب رئأتسي فيكو هل ةّينب ىلع هفطع ًاروصم ريسي
 , لهألا ةوفجو متيلا لذ نم اهيلع اًفاوسخ ةايحلا ىف هببحي فيكو ؛ اهتداعس لجأ
 «ء ةايحلا ةقرافل بهأتي نيح اهايرس ىلا عومدلا نم ىبح اهيلع قفشيل هنإو

 : ("!لوقي

 "”ملظلا سينجح ىليللا ىف بأ ماو متقلا نم عزجأ مل بلا الو
 رمجرلا ووذ اهرفجي ةميتيلا ْلُذ ىتفرعم شيعلا ىف ةبغر ىندازو
 رميلَكلا ىَذَأ نم اهيلع ظ نذخأ تفكو ْخأ ءافج وأ مع ةظاظف فخ

 مَدِب َقربَع ىتنب ةّرْبعِإ ترج | ىنبدنت نيمح ىّتُِب تركذت اذإ

 ىلع ةديدشلا ةرديغلاب جوزلا روعش كلذ نم « رعاشملا نم ًاريثك اولذحو

 اهيف قرفي ةعيدب ةعوطقم كلذ ىف ىميرخللو « ءالبلا نم امهيلع كلذ رجب امو هتجوز

 « هؤاود نعي اضرم هبشي ام ىلإ لوحتت ىلا ةريغلا نيبو اهنيح ى ةبولطملا ةريغلا نيب
 ىدرتت نأ كشوت ىه اذإف « هكش اهب فصعيل ىتح « هتجوز ىف كشي جورزلا اذإف

 ريستف « ةبيرب هكولس بوشي ال نأو هتقث اهحنمي نأ هحصنيو . ةبيرلا كلاسم ىف
 : (*!لوقي هلك كلذ قو « ءىث لك هيلع دسف-دو ةجوعملا هتريس ظ

 . ةملظلا ةدش سدنحلا . توملا :انه مدعلا (*) ةازيقلا» ريع د مم ترق نر

 0 . . م: نحت . 5 8) ص زععملا نبأ ) (َ
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 نيح لك ىف َةرْيَقلا َمَبْقَو اهنيح ىف َةَرْيَلا نسحأ اما
 ١( نونظلا لوقل اهيف اعبتن . هسرع 27 8 نم 9 . : 8 زا تا 9 1

 نويعلل اهزرّبي نأ فاخي  ىذلاب اهرغي نأ كشوي

 ظ نيدو ,حيحص ٍضْرِع ىلإ كنم  اهْعضَو اهنيصحت نم كبسح
 نيرَقلا َلْبَح نورقملا عبقيف ةنيزت لع هكلنم حلَطت ال

 اهلاقثأ تحت حزري ناك ىبلا ةبغسملاو سؤبلا ةايح اقيقد ًاريوصت اوروص دقو
 اهيف روصي ىساسلا ” نوعرف ىبأل ةعوطقم كلذ لثمي ام ريخ نمو « بعشلا ريهامج
 لوه نم مهيمح أم نودحن ال ةارع صراملا ءاعجشلا ُْق نوتيبس فيكو هلايع عوج

 : ١" طمنلا اذه ىلع ىرجتت ىهو « هريرهمزو دربلا

 "9 رْدقلا داوسك هوجولا دوس رذلا راغص لكم ةيبصو
 دزأ ريغبو صمق ريغب رشب مهو دربلا مهءاج 5 ْ ه0 ' ره ريلو م

 ىِرْدَصي قصتلم مهضعبو  رصعلا ةالص دعب مهارت

 ىرجحب رجحنم مهضعبو ىرهظب قصتلم مهضعبو

 رْجَفلا دومع ”حال اذإ ىّتح  رجفلاب مهَتْلَلَع اوكب اذإ
 ردجلا لريصات. اركي مهنع رْسأ تجرخ سمشلا تحالو ىو رك

 رح َْق "سفانخ مهناك ظ

 اوناك فيكو « ديصلاب ءافلخلا علو ةيعامجالا ةايحا نع انثيدح ى و انفلسأ دقو
 اذه ىف مهعبتو ؛ بالكلاو روقصلاو ةازبلا مهعس  ةلفاح بكاوم ىف هيلإ نوجرخي

 زيجارأ ةيضايرلا ةعتملا هذه ىف ءارعشلا ظن دقو . موقلا ”ةيللعو ءارزولا عننصل
 - ناسحإلا ةياغ نسحأو « ساون وبأ اهيف ظنلا نم رثكأو « تايدرطلا اهومم ةري
 .« بارعألا هفرعتال ام اهنمرعو اًنامز اهب بعل دق ناك هنأل ١ بالكلا فصو

 لدرمشلا لثم نم ىومألا رصعلا ءارعش ضعب عوضوملا اذه ىف هقبس اقحو 0
 )١( ه4 ص ( فراعملاراد عبط) حارحل ارحلا نبال ظ . نظلا ءىم : نونظلا .

  200لما : لا 6 ةقرولا باتك رظناو 7 ص زيعملا نبا ,



 ليح

 همظن ام ةريك ثيح نم ال « هباوبأ حتفو هبط دم ىذلاوه هنكلو «ةلئيخُش ىنأو

 ظ هوني 0 ول « بسحف هيف

 ةفئاط اهنم دشنأ دقو « ناويحلا » هباتك نم ىناثلا ءزجلا قاليوط هتايدرطب

 : ١١ اهادحإ ىف هلوق لثم نم « هقذحو هتعاربب

 (؟ ماصنُملا بكركلاٌضاضقناالو حامل ضراع  ىذ ق قربلا م

 "9 حايرص نم ةعرسلا ىف دج حاقلاب - وّلَدلا ثاتبنا الو

 9 حامرلا ابك لثم نع ٌرتفي 2 حانجب الب ٌّوجلا ىف ريطي

 ا مامط ىذ رْفعَأ يبزانو حايل لج ىذ مكو مكف

 ) 1 ست 8 2
 39 حافصلا جرصم هرداغ

 0 اك « تاهاكفلاو د 7 ءارمألاو ءارز زولا اذ 'ءاقلقلا' سلا تناكو

 تاعوطقملا ضعب ةعب ى لزملا حور 00 عضوملا اذه ريغ ىف انب

 اهتوقب ترهتشا ىبلا دئاصقلا ضعب كلذل نوراتخي ُ اوناكو « دئاصقلاو

 انايحأو « ""” رمحللا برشب ىصاوتلاو وهللا ىلإ ةوعدلا ىف اهذوبلقيف « الثم ةيسامحلا
 اك  هباحصأي ىضفي ناك ىذلا ىرذعلا قشعلا ةصقك « !ً”داج ًعوضوم نو راتخي

 تامو بحأ رامح ناسل ىلع هنورجيف ء توملا وأ نونحلا ىلإ - صاصقلا لوقي
 ىتح رظتناف « رامح هل تام هنأ ةاورلا ركذ دقف « راشب دنع هاقلن امم ءاقشع

 اوفرعي نأ نوديري هيلع اوحلأو « نوزحم مومغم هنأ مل رهظأف « هقافر هيلإ عمتجا
 مونلا ىف ىرامح تيأر : اًجعزم اًملح تيأر ىنإ : مل لاقف « همغو هنزح ببس

 باب ىلع انررف اذك موي ىتتبكر كنإ : لاق ؟ تم كلام ! كليو : هاتلق

 بزانلا. ضيبأ : حايل . هرهظ ىف ءادوسلا ةطحلا .58/؟ناويحلا )١(
 : حامط ةرمح هضايب واعيام : رفعألا . ىبللا .ءىبضملا : حاصتملا . باحسلا :ضراعلا (؟ )
 ٠ . حاج 0 اهعاطقنأ : ولدلا تاتبنا (؟)

 هكرت هنأ ديري . بناوحلا : حافصلا (1) مسا : حايرسو . ءالدلاب قتسي ىذلا : حاتملا
 :هتاففن اسوم . هفصي ىذلا بلكلا .
 . 7١07 صزتمملا نبأ (7؟) ..هدح : حمرلا ابش ( 4 ) ظ

 : ةدحلاو « شحولا راح : ةدحلا وذ 0 ش
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 هذه هدشنأ هنأ راشب منو ٠ تف اهتمشعف « هبأب دنع اناتأ تيأرف ىناهبصألا

 : ةعوطمملا

 ىاهبْضَألا باب وحن ىقانعب له ! ىدّيَس

 ناتأ لك  تلضف  ًاناتآ بابلاب نإ

 ناسجلا اناناس ةاتر* مويس .ىنتكلا
 - ا 20 سر 6متر

 قاجش دق لدبو  ٍنانبب ىتمين
 ٠ م 9 م و

 ىقاربو (<ىمسج لس  ِلالدو نسحبو
2 7 #0 

 نارفيشلا )0 دخ | لثشم ليسأ دخ اهلو
 9 1 لا ك ل

 ىنوه لاط نذإ تع شع ولو تيم اهبف

 بيرغ نم اذه ىيردي ام : لاق ؟ نارفيشلا ام : هئاسلج دحأ هل لاف

 اك ء يش ىلع ريدنتلا نم اورثكي مل مهلعلو . «''وولسف ًارامح متيقل اذإف ! ريمحلا
 اهنوض رعيو اهنوليطي راقولا لهأ نم ريثك ناكو « ىتحللا ىلع ريدنتلا نم او رثكأ

 ةيح ىف ةصفح ىلأ نب ناورم لوق لثم نم اليوط ءارعشلا مهيلع رادنتف « اًدج
 : "7 احابَر ىمسي خبش

 حابر هتيخلب اهقيضف  ًاحاسف انّسلاجم تناك دقل

 انج ةيواز لك ىف اهل ىلاعألا»و لفاسألا ٌةرثعبم

 ىأ هل نكت ملو « كويسابعلا ءارعشلا هثدحتسا نف نع نالا ىبح ثدحتن و

 ىف ةيلقعلا ةايحلا قر هيلإ عفد ىذلا ىميلعتلا رعشلا نف دصقنو « ةميدق لوصأ

 ضعب وأ فراعملا ضعب وأ صصقلا ضعب نومظني ءارعشلا نم رفن اذإف « رصعلا

 هراعشأ ىف ىراصنألا ناوفص ثدحت كلذ نم اناقلي ام لئاوأ نمو . رابخألاو ريسلا

 نابأ نأ ىف بير الو . "7 ةيرك نداعمو زونك نم لمحت امو ضرألا لضف نع
 ٠ هيف مظن دقف « ديدحلا ىرعشلا نفلا اذه ةعاشإ ىلع لمع ىذلا وه ديمحلا دبع نبا

 . اهدعب امو ١7/١ نييبتلاو نايبلا (”) . 4 47/5 ديرغلا دقعلاو ؟ 8١ / م ىناغأ 2020

 . ه5 / ؛رابخألا نويع :(؟)
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 3 هةر ريشدرأ ىقربس هيف ظنفخيراتا امأف ع ١١ًاريثك اصصقو انهمفو نييرات

 ' اديه ىف ةديضق عنصو « ةاكزلاو موصلا ىبابب ةقلعتملا ماكحألا هيف مظنف هقفلا امأو

 باتك صصقلا ف نأ مقل هل رك كل نع مار قطنملا قف اعيش اهيميضو قاذلا

 ةريبك ةعطق ىلوصلل ؛ قاروألا هيناتك قو. كف فلأ رشع ةخوأ ق ةلفدو ةليلك

 : '”هلوقب اهليتس هارنو « ةنمدو ةليلكل همظن نم :ىرخأ عطقو ةيهمفلا هتموظنم نم

 م ”ه 2 سى ىو 5 0 هم >2 ها

 هنمد هليلك ىعدي ىذلا وهو هنحمو ببدأ باتك اذه

 و ٠ . ولا 6. و هو ٠ ل ',

 ل.نوهلا ةدعصو باتك وهو كمر ةيدو تالاللد هيف

 مئاهبلا نسلا 0 ةناكح ملاع لك بادآ اوفصوف

 هلره تريعتي :ةاقشيسلا» ةلمف نرفع .فانكحلا
1 ْ 5 8 
 ظفألا دنع ناسللا ىلع ذل ظفحلا ريسي كاذ ىلع وهو

 ةليوط ةجودزم ظنيف ىميلعتلا رعشلا نم برضلا اذه ىف نادمح هنبا هرثأتيو

 نم سبق ىلعو .ةفلتخملا هروصو هتعيبطو هلهأو بحلا اهيف فصي لوطلا ف ةفرسم

 تت امه ىهو ( لاثمألا تاذ و أاهاعس ىلا هتجودزم ةيهاتعلا وب وبأ مظني نابأ لمع

 دشنأ دقو . تيب فالآ هوا دكا اهنإ لاقيو « لاثمأو مكح - اهمسأ نم

 : "!اهفيعاضت ىف هلوق نمو ظ . اهنم ةعطق هتمجرت قى جرفلا وب 1

 را ه ص

 توم نر توقلا رثكأ م توملا هيغتبت امم كْبسَح

 ط1 لوطأ ام ملأ لق نإو  ىذوي ام لكل ه ”س ه سم 0# 2 .

 هلعف نيسح ع عر را ريخو هلقع لمع ٌمرملا عفتنا م

 2 و مو 0 8 7 و ب

 حازملا هرج دج برو ح الصلا هدض داسفلا نإ

 ع ةليوط ةجودزم م موجنلا ملع ىف ظنف « نابأ رثأ ىرازفلا مهاربإ نب دمحم ىتقاو

 7 لافقأ ةثالث نم اهانب دقو « تادلجم ةرشع َّق لخدت تناك اهنإ توقاي لوقي

 (ءارعشلا رابخأ مسق ) لوصلل قاروألا (؟) قاروألا باتك ىف نابأ ةحرت رظنا (١ ١(
 . 45 ص قاغألا قو ( ءارعشلا رابخأ مق ) لوصلل
 . 51/4 (بتكلاراد عبط ) فاغأ 0/١ )١( 0 عبط)
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 اذه ىلع ءروطش ةثالث ءروطش ةثالث النمط١١(:

 ' مركألا ريبكلا دجملاو لضفلا ىذ مظعألا ىلعلا هللا دمحلا
 معنملا داوجلا درملا دحاولا

 م ل 2 5 ا مك 2

 ("اقاسغإلا اه ٌءْرَض ولجيسّمشلاو اقابط العلا عبسلا قلاخلا
 ' اقافآلا هرون الم َرْدَبلاو

 اذإف « نييرابخألا تائيب ىلإ ديدحلا ىميلعتلا نفلا اذه نم تاعاعشتلخدو '
 5١( ةدئابلا ةيلاحلا مألاو نيكلاحلا ةربابحلاو كولملا ركذ ق ةليوط ةديصق مني د ىعمصألا
 ىعيشلا ىمعألا نادعم اذإؤ) « نيملكتملا تائيب ى تاعاعشلا هذه رثاكتتو

 ةعيشلا فانصأ ىف ةليوط ةديصق مظني ةيمامإلا ةعيشلا ىملكتم ديا .طئيسمشلا
 اذه ق مظني ل اًملكتم لعلو . (؟!ةيلاغلا ةيطيمشلا قرف مهيلع 00 5  مهدئاقعو

 ىلع درلا ىف مظنلا نم رثكأ دقف « روهشملا ”لزتعملا رمتعملا نب رشب مظن امك نفلا
 نيتديصق ناويحلا ىف ظحاحلا هل قاس دقو « ةفلتخما لحنلاو تالاقملا باحصأ
 ثدحت ذإ ىعيبطلا خيراتلا ملع ىف هوجولا ضعب نم الخدي نأ نكمي *!نيتليوط
 هللا ةمكح نم اعيمج اهيف ىلجتي امو « تاناويحلا فانصأو تارشحلا نع امهيف

 بئارغ ىف ىارمهسبلا ورمع نب مكحلا ةديصق امهطع نمو . . بيجعلا هقلخ ى ةغلابلا
 ,2") هييكرتو هقلخ ةروصو ليفلا فصو ىف دزألا لوم نوره ةديصقو '''قلحلا

 فيكو ىبسابعلا رعاشلل ىنفلاو ىلقعلا طاشنلإ روصي ام انمدق ام لك ى لعلو
 هتاعوطقمل ةديدج تاعوضوم ميدقلا رعشلا نم قتشي وهف «ديدجتلا ىلع صرحي ناك ؤ
 هتثيب اهب همهلت « ىرخأ تاعوضوم فشتكي لاز ام لب « اهب ىتكحي الو « هدئاصقو
 هيف لّبجسف « ىميلعتلا رعشلا ىلإ ىدتها نأ ثبلي لو «ةيقارلا ةيلقعلا هتايحو ةيراضحلا
 . ةمكحلاو ملعلاو نيدلاو خيراتلا»و صصقلا نم ًاريثك

 موك : انهر/“ 2. 7/١ ل ءايدالا ميت )5 )١
 .؟٠١9 5814/5 ناويحلا (ه) : اقابط . عبسلا تاومسلا ىه :عبسلا (؟)
 . 6١/5 ناويحلا (؟) . مالظلا : قاسمنإلا . ًاضعب اهضعب ةقباطل
 .ال5/1 ناويحلا (ا) .١؛ةر/5 ناويخلا (ع)
 نييبتلاو نايبلاو 55م/٠ ناويخلا 4: )
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 ظ . قارقلو نازوألا ف ديدجنل ]

 ءانغلا هب رن ان علت و ىئالسإلا ل » باتك ىف انثدحت نأ قبس

 ةريصقلا تاعوطقملا مظنن هيف هيف داس ذإ «هناخأو رعشلا .قيسوم ىق.كاذنيح 59

 اماغنأ تاعوطقملا كلت ضعب تدغ ىبح مانسوم نوت ءارعشلا لئخأو لزغلا ف

 مظنلا نع ًابلاغ نولدعَي لزغلا ءارعش ىضم دقو . ةولح ةمغن بناجي ةولح ةمغن : ةصلاخ

 نازوألاب اوملأ نإف « ةطيسبلا ةفيفحلا ناز ازوألا ى مظنلا ىلإ ةدقعملا ةليوطلا نازوآلا ىف

 وأ ةروهجم ماغنأ نم تانينغملاو نونغملا كب رد م لمحت ىبح اميلاغ اهوءازج لوألا

 «تافاحزلا نم ىرخأ ةرابعب وأ قورحلا نم اهيف اورثكأ كلذ لجأ نمو «ةسومهم

 .هيف تاعوطقملا ضعب عّدصو ثدحملا نزو فاشكتسا ىلإ ديزي نب ديلولا هنم ذفن اراثك
 ناك اذإ ىبح « ةفوكلا ىلإ ىومألا رصعلا رخاوأ ىف ءانغلا اذه ةجوم تلقتناو

 ( ةوقو ةدجح نم الر ظنتني ناك ام لك قارعلا ندم قى تغلب لوألا ىمابعل رصعلا

 ش ىلع ةموعنو ةبوذعو ةقاشر نم نكع ام لك تغليو رعشلا ةغل تيفص ةهج نف

 ةيقيسوملا تامءالملا تعستا ةيناث ةهج نمو « لصفلا اذه لئاوأ ىف انب رم ام وحن

 رعش : ىهضرلا رعشلاب صتخحت داكت ةليوطلا ةديصملا اذإف « ءانغلا عم ةيضو رعلا

 ىضمو . مكح او دهزلاو نوهغاو ءاجيلاو لزغلا ىف تاعّطقملا عيشت اهيب « ءاثرلاو حيدملا
 قو ةءوزهلاو ةفيفحلا ناز وألا ىف نبي ومألا ءارعشلا ىده ىلع  نومظني ءارعشلا
 نب عيطم كلذ لمي ' نم ريخ ندو 2 ديزي نب ديلولا هحربقا ىذلا ثتحلا نزو

 هتريك دجن ىناغألا باتكي هئمحرت َْق ثوثيملا رعشلا حفصتن نجح اننإف قوكلا سايإ

 ثتحلا و وأ جزم نم وأ لمرلاو لماكلاو زجرلاو طيسبلاو . فيفحلا تاءوزجم نم

 : ١١( هلوق ةلك اش ىلع

 00 َ 2 500 0". 0 ٠

 )١1( (بتكلاراد ةعبط ) فاغأ 7947/1٠ .
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 0 ّْ 20 وبهم ] ا

 ىناد ظ هصخشو ىناقلي هفّيطو

 نانّيعلا 0 هنسحب ىَتْعَت ردبلاك ّرغأ
 فشتكي وه اذإو « ةءايدج نازوأ ىلإ ذوفنلا لواح نأ ىسابعلا رعاشلا ثبلي مو

 عراضملا انزو امثو « ضورعلا ةيرظن عضو نيح دمحأ نب ليلخلا امهلجس نينزو
 - ف لح ًممئادو « نليعافم نتال عاف نايعافم هقازجأف عراضملا امأ ٠ بضتقللاو
 . 0١ ةيهاتعلا ىلأ ةعوطقم هنمو « ةريخألا ةليعفتلا هيف

000 4 
 (5) ىدافص ىلطت نأ كك 2 رضي اه بتع ايأ

 ةليعفتلا هنم ف َذْحَشتو . نلعفتسم نلعفتسم تالوعفم هؤازجأف بضتقملا انف
 : (7 هتعوطقم ىف ساون ىبأ دنع اناقلي اك « اًضيأ ةريخألا

 برطلا هفختسي بعت  ىوهلا لماح يف 8“ ْ 2 م نا و
 بعل هب ام سيل هل قحي - ىب نإ وع ا ّْ َك

 ىذلا وه كلذ لعلو « هقباس نم ًاعاقيإو ًامغن لكأ نزولا اذه نأ حضاوو
 رعاشلا فشتكاو م عراضملا نولمهي اوداك اًهيب « ءارعشلا هلوادتيو عيشي هلعج
 « هضورع ى هلجسي مل ليلحلا نإ لاقيو ؛ بيحلا وأ كرادتملا نزو اضيأ ىسايعلا
 مظنو هفرع هنإف |مسا هل حرتقي مل ناك نإ هنكلو « 147 شفخألا هذيملت هلجس امئإ
 ٌْ ] ] : لثم نم « (5) ةفلتحم اًراعشأ هنم

 هللا كنزحأو كاجّشف آبّرَط لَلَط ىلع تيكبأ
 ظ 5-5

 )١( ىضارلا ر'مضلا ءرملا لشم ًافنأ نادعلا جلا سيل

 بتارم رظناو 47/١" ةاؤرلا هابنإ (ه ) . 7١ص ءالعلا ىنأل تاياغلاو لوصفلا )١(
 0 . ”* ص ىوغللا بيطلا ىنأل نييوحنلا - .دهيقلا : دافصلا (؟)
 :  يضلا.. آلا زيزعلا : افنأ ىماحلا (5) ظ . 515 ص ناويدلا (؟)
 ظ - . ليلذلا عبط ) ةيفاكلا ىلع ىروهسلا حرش (4)
 ,. ”"ة ص ( قيفوت دومح ةبتكم



 0 ظ

 ” رداب نسم ”لوأ ناكو « اهيكاحي ىك جذامن هنم ىسابعلا رعاشلل عضو كلذبو
 امهمظن ناتيب ةيناثلا هتعوطقم قسن ىلع هلف ةيهاتعلا وبأ نظن امف  هتاكاحم ىلإ
 : (١١ةلكاشلا هذه ىلع ةاضقلا ضعب ف

 هرب همه ور ب

 27 1: ةيقوط ملا ىضاقلا لاق برطي تيب ىضاقلا مه

 يلقاو ىضاقلا ردع اذه  ْبْنْذُم الإ .ايندلا ىف ام 9 هو

 «مهفالسأ اهمدختسي مل ةريثك ةديدج ًنازوأ ءارعشلل فشتكاا ليلحلا نأ قحلاو
 قيفاوتلاو ليدابتلا ةركفب ءاضتسا عضوملا اذه ريغ ىف انب رم انك هنأ كلذو

 ةرايعب وأ رئاود سمخ ىف رودت هنازوأ لعج ذإ « رعشلا ضورع عضو ى ةيضايرلا

 اهمدختسا ىلا نازوألا ىصح وه اذإف « داتوألاو بايسألا نم اه ازجأ رودت قدأ

 قى اهومدختس مل ةلمهم ىرخأ نازوأ طبنتسي وأ ىصحو اهباقلأ اهل اعضاو برعلا

 رعشلا نازوأ ىف ديدجت نم ديري ام ىلإ ىسابعلا رعاشلا اهنم ذفني ىك « مهراعشأ
 عدتيسمّسلا نب نوره نب هللا دبع هذيملت هعينص اولغتسا نم لئاوأ نم ناكو . هروحبو
 ناكف « دمحأ نب ليلخلا نع ضورعلا ذخأ » : جرفلا وبأ لوقي هيفو 2« ىرصبلا
 مهح دكر ناكو « مهدالوأ بادأو 2« ىلع نب ناملس لآ ىلإ عطقناو هيف امادقم

 احسذو هنع كلذ ذحخأ مث  هرعش ى ةبيرغ ضورعلا نم ًانازوأ لوقي ناكو . ..ًاريثك

 اذه "نم هرعش رثكأ لعجو « ةمج عئادبب هيف ىأف « ىضورسعلا نيزر هيف هوحن
 «همجعم ق توقاي اهب ظفتحا ةدحاو ةديصق ىوس هرعش نم انلصي ملو . ١0" سنجلا

 2000 : اهنأو « نومألا ريزو لهس نب نسحلا حيدم ى ىهو

 كوبرقألا كتبحأ ةودغ ليحرلل | مهلامج وبر

 © ةكزعدو: امن قلمي ادرفم نيجلدم وضم مث رع

 وه هللا نقدا ناز رأ عمر انز و كغ قرع اهاندجو اهيف رظنلا انمعنأ اذإو ظ

 رعاش مهأ ناك ايرو . نلعاف نلعفتسم تالوعفم اهنزوف ' حرسنملا نزو سكع

 )١( اليل نيرئاس : نيحلدم (+) ْ .*590/م ىدوعسملا .
 (بتكلاراد عيط) فاغأ (؟) 10/55 .



 ا

 ١و5

 نور دم ةياسلا وبا ره م ةلديلا تاوالا كل جم

 نسا

 ادحاوف ًادحاو اتنيقتني نه  اهَفّرَص نْرِدُي تارئاد ا

 ظ ظ 00 : هلوقو

 قال ذم. رقاز قاتأ -كارأ لإ كانو قرح. .لايشلا ة نع

 تيبلا نزو اهب. طيسبلا سكع وهف نيترم نلعفتسم نلعاف لوألا تببلا نزوو
 نازوألا نم اًعيمج نانزولاو . ديدملا زو سكع وهو نيترم نتالعاف نلعاف ىناثلا
 نازوألا هذه نأ فرعن نأ ىغبني هنأ لع . ليلحلا رئاود نم طبنتست ىلا ةلمهملا

 « نييسابعلا ةنسلأ ىلع عشت مل عديمسلا نباو نيزرو ةيهاتعلاوبأ اهمدختسا ىلا ةلمهملا

 ىلإ بسنيو . ةلمعتسملا نازوألا ىلإ سايقلاب اهتاعاقيإو اهماغنأ صقن اوسحأ مهنأكو

 .عنم ديشرلا نأ هروهظ ببس نإ لاقيو « ايلاوملا » نزو وه ىبععش نزو رصعلا اذه

 ىحب نب رفعحل ةيراج نكلو « مهئاثر ىلع اوءرحي ملف © ةكماربلا ءابر نم سانلا
 (هيلاوماي »ةملكب اهمتخت تناكو« ةيماعلاب نزولا اذه نم اهتمظن راعشأ قهتكب ىكمربلا
 . نم ءارعشلا عنم ديشرلا نأ تبثي مل ذإ ةروطسأ -- رهظي اهف  ةصقلا هذه نأ ريغ
 اضقن اهضقني امم لعلو . ةريثكر اعشأ مهيثارم نم بدألا بتك قو « ةكماربلا ءاثر

 : ''طمنلا اذه ىلع ديشرلاو ةكماربلا رعاش ىباّدتعلل ايلاوم دشنأ ىدرب ىرغت نبا نأ

 هللا كاعر ىحادقأ جزمت إل هاوهت امب قمح فاس ان

 هاوهأ نم ركذب اه رششأ ذإ  اهجزمأ ىننإف ًافرص اهْعَد

 ىلإ تلوحت مث « ةحيصف تأدب امتإو « ةنوحلم ةيماع أدبت مل ايلاوملا نأكو
 . ةقباسلا ةلمهملا نازوألا نع اوروزا اك ىحصفلا ءارعش اهنع روزا ذإ « ةيماعلا

 نيثدحتسم قاوقلا ىف اودادج نازوألا ىف - رصعلا اذهل اودادج ام وحن ىلبعو

 « تايأآلا فق درطت ال هيف ةفاقلاف جودزملا انآ ةتناطمتملاو جودزملا مس أب هومس ام

 0 رلال دارو نيطياقلا ييرطتلا قدس ظ تيب لإ تي نم فلن لب

 )١( ؟ىدرب ىرغت نبال ةرهازلا موجنلا (؟) | . 726 صءارعشلاورعشلا / ١85
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 . ةبطخ اهيف غاص زارطلا اذه نم ةموظنم ديزي نب ديلولا ىلإ بَسْمتو . زجرلا رحب
 .ةالت مث « هثدحتسا نم لوأ وه ناك كلذ حص اذإو « (١)ةعمجلا موي بطخ نم

 نإو « (''جودزم بحاص هنأب ظحاحلا هتعن ذإ « راشب مهتمدقم فو نويسابعلا

 رهدزا ىميلعتلا رعشلا رهظ نأ درجمبو . هناويد نم عبط اهف ةلثمأ هنم دجن ال انك ٠

 صصق نم همظن ام لك هيف ديمحلا دبع نب نابأ غاص ذإ « ديدحلا برضلا اذه

 ع ةيكلفلا هتجودزم فق ىرازفلا مهاربإ نب دمحم عنص كلذكو « نيدو ملعو خيراتو ظ
 طمنلا اذه نم ةيهاتعلاوبأ مظن دقو . نيرطش ال روطش ةئالث اهتدحو لعج نإو

 هنإ ظحاحلا لوقيو . اًنتايبأ اهنم انسبتقا نأ قبسو |/ لاثمألا تاذ و هتجودزم ديدحلا .
 هيف ردقأ ناك هنإو رمتعملا نب رشب نم جودزملا ى مظنلا للع ىوقأ دحأ نكي م

 ليضفنت قا ةليوط ةجودزم ناويحلا ىف هل ىور دقو ) (؟)ديمحلا دبع نب نابأ نم

 2*) ةعالخلاو نوبلا ىف ةليوط ةجودزم ىشاقرللو . 17 جراوحلا ىلع درلاو بلاطىلأ نب ىلع

 ىرنو ٠ (5) مهتريدأو مهعئارشو ىراصنلا دايعأ ىف ةجودزم ةجراخ نب ركبل كلذكو

 - نم برضلا اذه نومدختسي ةيبدألا مهتضهن نوثدحبو مهتغل ىلإ نودوعي نيح سرفلا
 .انلق اذإ غلاب ال انلعلو . ) ىونثملا » وه ًاديدج امسا هل نيذختم مهصصق ىف رعشلا

 فلأتت ىهو « ىسرافلاو ىبرعلا نيبدألا ىف تايعابرلا روهظل حشر ىذلا وه هنإ
 ثلاثلا رطشلا امأ « ةدحاو ةيفاق ىف اهعبارو اهيناثو اهوأ قفتت «٠ روطش ةعبرأ نم

 لي راج عم احنام داك لوق لثم نم اهدا دقو هدانا نعت حل

 : (")ةبابر

 ى# 0000 ىلا ا ص 6 و 00 وه عه

 تيزلا ىف لخلا بصت ١ يتيبلا ةبر 2 ةبابر
 ه 2 رفق صرع هع 7 يث 9 م :

 . أرقي ناك ةجوازم ًاراعشأ ىعابرلا طمنلا اذه نم غاص درجعع دامح نأ فوكو

 هلوق ةينيدلا ريغ هتايعابر نم ىوري امو ٠ م" مهتالص ى هلاثمأ نم ةقدانزلا اهب

 . هال ( بتكلا راد عبط ) ىناغأ 210

 . 49/1١ نيببتلاو نايبلا (؟)
 ١ما//١1 ىضترملا ىلامأ (؟)

 . :ههر/5 تاويحلا (4) .

 . ؟5؟5 ض زيعملا نبأ )(

 . مالا ىماسلا ةعيط ) ىفاغأ (5)

 نا ورنا ( تكلا ناد ةحبط) .ناغأ (4)

 20. ممعءر/رو فاغأ (م)
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 هنم ترهظو ةرصبلا راشعأ ىلع ناكو « للعمل نب دمصلا دبع دج ناليغ وجهي
 ش : (١١ةنامخ

 ع و ع رييرور نا يبث مى ع
 ناعم ريمآلا . نإ هتنح دإ .ناليغ أب كيلع ريمالا رهظ

 ناوّحلا رجافلا ممدلا حبق ةنايخ تعمج دق ٍةمامدلا عمأ
 دعيتسنو « 2''لزغلاو تايرمحلا ىف ةصاخو ساون ىلأ ناويد ىف تايعابرلا ركتو

 اهتلثمأ نمو ةوماباك ©« تعاض هل دئاصق علاطم نم ا
 : )7 هلوق . ةفي رطلا

 (© شلغلا ىف * مجَن حالام انيقْساو -سَبَح نم ها ّسأكلا ردأ
 0 شَدَألاب انع ةشحولا ضفنت ةلومشم -ةليِخرك | َةَرْهَق د 0 م و9
 اك ناك نمو « ةريثك ةلثمأ اهنم دحي ىناغألا ىف ءارعشلا مجارت ىلإ عجري نمو

 توملا ىف هلوق لثم نم «دهزلا ىف ى وأ لزغلا ىف ذ ءاوس ةيهاتعلا وبأ - رهظي امف  اهنم
 : 260 سانلا عيمج ىلعرئادلا

 كِلَم الو ىَقْبَِي ةقوس ال | هكلرتْشم قلخلا نيب توملا
 اوكلم ام كالمألا نع ىنغأ اامو ليلقلا باحصأ رَضام

 روطش ةعبرأ نم بكرتي رود لكو « راودأ نم فلأتت دئاصق تاطّسسملاو
 لقتسي هنإف ريخألا رطشلا ادع ام ةدحاو ةيفاق ىف رود لكروطش قفتتو «ريكأ وأ

 5 0 راودألا ى ةريخالا روطشلا عم اهيف دحتي هسفن تقولا قو « ةرياغم ةيفاقب

 ىمس امثإو . هيلع رودي ىذلا هبطق وهف طمسملا دومعع ىمسي كلذ لجأ نمو

 ةرهوج 0 ةؤلؤل دنع عمتجت كولس ةدع اهيف ظنت ةدالق وهو طمسلا نم اطمسم

 رطشلا ةيفاق ىف ىرخألا راودألا عم عمتجي طمسملا ف رود لك كلذكو « ةريبك

 . مالظلا 2. ؟؟؟/روع فاغأ (1)
 ةيحاض خركلا ىلإ ةبسن : ةيخرك )٠( ء 1١5 + ١8١ ص ناويدلا عجار (؟)
 .ةحئارلا ةحئاف : ةلومشم . دادغبب نوغاو وهللأ ( عاال ا "ولا "خ6 00 عالما

 هل تايعابر ىف رظنا» 48/4 فاغأ (5) .ع#ها

 41١ م) 54 . 7١/4 ىلاغألا ىرخأ . 749 ص ناويدلا (؟)
 . (٠ 5١١١ ال : سلغلا . ثبلتو رظتنا : سبح ( «4)



 0 ظ
 : 1١7 طمتلا اذه ىلع ىلاوتت ساون ىبأل ةيرمحخ عب رملا طمسملا ةلثمأ نمو . ريخألا

 ")نجد سمشك |

 ندع رمخك نفج عمدك
 ] 9 سُرو نرسلك نك خيبط

 ىلامز ىلع | قناحل نم اي
 ىنْمُدَت الق  قئاش وهللا

 ةسمخلا تاطمسملا عويش ناكو . ةدحاو ةليعفت ىلع اهروطش قرنا حضاوو
 لوقيو « (؟7تاسمخملا ضعبا همظنب راشب رهتشاو « ةعبرملا اهتخأ عويش نم عسوأ
 دقو « 2* رمتعملا نب رشب نم تاسمحملا عنص ىلع ىوقأ دحأ نكي مل هنإ ظحاحلا
 . 30 رودلا اذهب همتخ اسمخم ساون ىبأل ىريمدلا دشنأ

 هَرْوَق اهقير نم ًافشترم ُهَوْلُخ اهتيضق ةليلاي
 ةظْحَل اهبيط نم اهتنئنظ ٌءَرْكَس ىفتبي دق 1 كش

 ظ ٌرخآ اهل ناك ال تيلاي ظ

 ندع نويديص حضاو وه اك - سمخما ر خال راتخا دقو
 مهتاحشوم ضعب اومتخي نأ نيسلدنألا نيحاشولا ملأ ىذلا وه هنأكو « ةيماع .

 نمءاوس ًاديدسسُ ًايارتقا اهنم رم ةروص دجن تاحشوملا سفنو ةيماع لافقأب
 ىلع ةموظنمل هعنص نما كيدل بسد ذإ « لافقألا وأ ز ى ارملاو راودألا ثيح
 10 وحنلا اذه

 املا دنع ىعجضم نع ىنثني -كفيطل لوق
 0 . 5/١" (قالوب . ميغ : نجد (؟)  ةعبط ) ىريمدلا ىربكلا ناويحلا ةايح (5) . "65 ص ناويدلا )١(

 . ىضترملا ىلامآأ (0) هال ص . 37١/١ قيشر نبال ةدمعلا ( ؛ ( قالوب ةعبط ) ىو بدألا. ةنازخ 00020 ظ قفا هرهز تاي : سروأأ 0



 نيسولا نقع دوجهلا دنع عوجهلا دنع ُداَقَّرلا دتع

 ماظعلا ىف ّجّجَأت رات ىطنتف ٌمانأ 0١ ىبعف

 0 ا ا ا
 ماقس نم شارف ىلع فككألا | هَ هسا

 نم نزح نم دوقَو - نم عومد 0 ذاتق نم
 ماود نم كلصرل لهف ٍت'ملع امكف انأ انآ

 نع نم دوسجو نم عوجير م داعم نم

 ىورب تيبلا ةيفاق راركت ىه ةطيسب ةركف نم تأشن ةموظنملا هذه نأ حضاوو

 ريمألا رعاش ىسلدنألا ىربقلا ىفاعم نب مدقمل ةموظنملا هذه تعقو امنأكو « ديدج

 هتاموظنم ضعب اهطم ىلع يظنف (ه 9٠٠ الاله ) ىفاورملا دمحم نب هللا دبع

 سلدنألا ىف هدعب عيشي نأ طمنلا اذهل بتككو . اهل اًناسحتساو « اهب اباجعإ

 . ةدئفألاو عامسألا عتمي ام ماغنألا نم هيف نوحاشولا بكسي نأو تاحشوملا مساب



 لسا ل لصع

 ءارعشلا مالعأ

 داشب ١١

١ 

 . نرقلا نم رشالا دقعلا لئاوأل ةرصبلاب ؛"'خوجري نب درب نب راشب دلو ]

 ةرقص ىبأ نب بلهملا مهابسس نمم ناتسراخط نم خوجري هدسجو . ةرجهلل لوألا

 ناكو . قرلا ىلع درسب هنبا أشن كلذ لجأ نمو . (ه١8 - ا/4) ناسارخ ىلاو

رمال هتبهو مث. « بلهملا ةأرما ةيرئيشدقلا ةريمخ قيقر دادع ىف الوأ
 ؛ لايسقتع ىبب نم ةأ

 كلذبو . ادري تقتعأ ' نأ ةيلئيسقنعلا ثبلت ملو « قرلا ىلع راشب هل دلو اهكلم ىو

ج نم هسفن بسن دقو . لمع با ل اوقف هنباو وه دع
 « مورلا ىلإ همأ ةه

 : : ""لوقي ذإ

 2 عه
 مآ - وو

 2 درجع دامدح 95 كلقو 6 .مألا نفر بألا ”ىسراف ناك كلذ حص تنإو

 إو « طق ايندلا ىلإ رظن اف ىمعأ هتدلو دقو ؛ (؟) ةلازغ 2 ماب راخل هيجاهأ ضعي

 0 ل كلذ

 (١ ١( ةعبط ) ىناغألا هتمجرتو راشب ىقرظنا ٠

 رعشلاو 745/5 « ١هر/# ( بتكلا راد

 خي راتو "5 ني نباو ل" " ص ءارعشلاو

 نييدلاخلا راشب رعش نم راتخلاو لال دادغب

 حشوملاو ( رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل عبط )
 ةعبط ) تايمطا تكنو ؟ع+ ص قاايز رملل .

 ةارمو ©١١50 ص ( ةرهاقلاب ةيلامحلا .ةعبطملا

 بهذلا تارذشو م0 4/١ :ىمفايلل نانحلا

 بادآلا ف تاعجارمو ناكلخ نباأو ؟؟ةغ/١

 ضل ءاعيرألا ثيدحو ١5 ١ ص داقعلل نونفلاو |

 رعشلا ى هيهاذو نفلا انباتكو 080/7 نيسح

 باتكو ١48 ص ( فراعملار راد عبط ) ينرعلا ْ

راشبو ( ىبلحلا ىسيع عبط ) فزاملل درب نيراشب
 2 

 راو ةعبط ) خورف رمعل درب نبا
 . ( فراعملا راد ّ ىرجاحلا هطل درب

 فيلأتا لب ةملس ءازجأ : ةنالث هناويد نم :

 . رشنلاو ةمج رئلاو

 هدج مسأ نأ ىلإ ةاورلا ضعي بهذ 0 0
 . ١"هر/*“ ىناغألا رظنا .

 . ”الال/ ١ ناويدلا 0

 .4ه#"/4 2 "ه4 ر/١1 ناويحلا (4)
 .4١؟/# ىناغأ (0)



0" 

 الثوم ملعلل ٌنظلا بيجع ثكجف ىَمَعلا نم هاكذلاو ًانيِنَج تيمع
 لاقيو « فظشلا ىلع موقت ةشيعم نيآلا برض نم شيعي انايط هوبأ ناكو

 نئييوس انوكي لو « محللا ناعيبي نيباصسق اناكو « ريشبو رشب : ناوخأ هل ناك هنإ
 . ديلا رستبأ رخآلاو جرعأ اههدحأ ناك ذإ

 دبرم ىلإو دجاسملا ىلإ هجتتاف « هرافظأ ةموعن ذنم هتايح راشب ةفآ تآد دحو
 لثمتي نأ ىلع ليقع ىبب ىف هتأشن هتناعأو ؛ رعشلاو ملعلا تاقلح نم لهني ةرصبلا
 . هناسل ىلع ليسي رعشلا عوبني ذخأ ىبح ةرشاعلا غلبي دكي مل . ةبيرعلا ةقيلسلا
 لب « طقف قدزرفلاو ريرج نيب ال امارطضا هنطوم ىف مرطضي ذئنيح ءاجهلا ناكو
 لاقيو . مالغلا هيف ظني عوضوم لوأ نوكي نأ اًيعيبط ناكف « ءارعشلا عيمج نيب
 همأ تناكو « هنم سانلا وكشي ام ةرثكل احربم ابرض هببسب هيرضي ناك هابأ نإ
 هل لاف « سانا ضرعتي هنكلو « همحرأل ىنإ : لوقيف « هيلع هفطعتست لازت ال
 ىلإ اوداعو . (ٌجَرَتح ىمعألا ىلع سيل ) : لوقي هللا سيلأ : مل 'لثق : راشب
 هقف : نولوقي مهو اوفرصتاف « ةعركلا ةبالا مهيلع التف « مهاوكش توددرب دب

 مميف « ةيبرعلا ناقتإ ىلإ هحومط راشبب دتشاو . راشب رعش نم انل ظيعأ درب
 نوئشو ةغللاب قيقدلا ههقفو هناسأ ةيب رع ىف هل تنكم ةرتف اهيف ماقأف « ةيدابلا وحن

 ] . ةيدايلا .

 اك «ء مهسااجمو نيملكتملا تاقلح ىلإ فالتخالا نم ريكي ةرصبلا ىلإ داعو
 نب هللا دبع ىف همظن ام هحئادم مدقأ نمو « حيدملا ريغو حيدملا ىف ىظنلا نم ركب
 ءاطع نب لصاو بط او . !''ةرجههلل ١7 ةنسل قارعلا ىلاو زيزعلا دبع نب رمج
 ع" اليوط هنايببو هب داشأ ءاغلبلا ءابطخلا ضعب عم ىلاولا اذه ىدي نيب ةلزتعملا أر
 رضحبب ناك هنأ ىناغألا ىفو « امهنيب ةدقعنم تناك ةقيثو ةلص نأ ىلع لدي ام
 ةيرهدلاو ةيسوملا ةّئينّشلا بهاذم نوقنتعي "نسم عم هتارواحم ىلإ عمتسيو هسلاجم
 سلاجم نم اهلئاع امو سلاجما هذه نم هيلإ برست هنأ نظلا ريكأو « ؟'!ةيدنملا
 نيبو هنيب تدسف نأ ثبلت مل رومألا نأ ىلع,قطنملاو ةفسلفلا نم ءىش نيملكتملا

 .١؛ةر/م فاغأ (؟) 00
 . ؟”4/ ١ نييبتلاو .نايبلا ( "0



 ا“

 عةمآلا عيج ردكيو ىتحن ا مامإلا ةدوع وأ ةعجرلاب نيدي هنأ هيف فرع دإ لصاو

 ضرألا نم لضفأ اهنأو رانلا ةدابعب ديشي هلوق لثم نم هداحلإ ىلع دهشي ام هنم عباتتو

 0 . 2١ نيطلاو

 .دانلا تناك ذم ٌةدوبعم رانلا» ةقرشم ٌرانلاو ةملظم ضرألا

 : 9 الئاق « نيطلا نم قولخلا مدآ ىلع رانلا نم قولخملا سيلبإ لضفي ىدامنو

 راجفلا را اي اوسهبنتف ] مدأ مكيبأ نم لضفأ سيلب]

 راثلا 0 ومسي ال :نيطلاو ةنيط . مدآو ] ةرضنع ْ ٌرانلا

 نم هيلإ بر ام ىلعو هيلع دري ةلزتعملا رعاش ىراصنألا ناوفص هل ىّدصتو
 اذه هيلإ بلط نيح هبر رمأل هنايصعو مدآل هدوجس مدع ىف سيلبإ ىأر بيوصت
 نم ريخ ءاهنوسدقي اوناك نيذلا ةقدانزلا نم هبارضأو وه هبأر ىءرانلا نأل « دوجسلا

 ليضفت ىلع هتثعب ىلا ةلعلا هل ركذو ضرألا ليضفت ىف ناوفص لاطأو . ضرألا
 َ (5) كائثاق 0 فينحلا نيدلا ىلع هن لجومو هدفح الإ تسيل اهنأو رانلا

 (؛ ٍدِح ىلع تيبيال لذ بلاطو هلك نيدلا ىلع نابضغ كنك

 نايعلاب الإ نمؤي ال هنأب احرصم رجدزي ال هتقدنز ناعَس ىضم اراشب نأ ريغ

 لواحيو ع باسح الو ثءعبي الو ران الو ةنجي نمي ال وهف . (0) رسحلا هدهش امو

 هيأإ نوبهذي م ضراعي هنأ ناعيا « ةلزتعملا نم هريغو لصاو هجو ى رابغلا ريثي نأ

 لليطعتو ربا ىوس ء. ,ىث ال لب« ىربتج هنإ لوقيو « هلاعفأ قلخي ناسنإلا نأ نم
 ا ةيناسنإلا ةدارإلا

 هده داز ام ناكو 0 هديدشاوروب هيلع رولي ماع نما لعج كلذ لكو

 رطخ ىأ ًارطخ دعي م ا لزغ نم ريكي هآر نأ امارطضا هسفن فق ةروثلا

 هلتق ىلإ يعاد ةظعاولا هبطخخ ضعب ىف هب فتهف « ""”اهئاسنو ةرصبلا بابش ىلع

 .رأث : لحذ (*4) .4١هر/* ىناغألاو ١5/1١ نييبتلاونايبلا ) ١(
 . ؟؟/م ىناغأ (ه) لماك رش ) ءالعلا ىبأل نارفغلا ةلاسر (؟)
 . ةحفصلاو ردصملا سفن (5) | .١1”ال/؟ (ىلاليك

.1١87/ 
 فاغأ () .؟ةر//١ نييبتلاو نايبلا (؟
( ٠ 
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 1711111 1 9-00 هلوق لثع
 « مهتنيدم نع هدرط ىلع ديبع نب و رمع لاثمأ ةرصبلا ةلزتعم نم هعابتأو لصاو نواعتو

 '"' و رمع قوت ىح اهنعانبئاغ لظو اهحرابف « راشب سفن نم غلب دق فوحلا ناكو

 ١77 ةنس قف نا ر-> ىلإ دصقي هارثو . ةرجسهلل ١ 55 ةنس لصأو ةفيلخ ديبع نبا

 هجيتبف ) (*) هلمؤي ناك ام هليني ال هنأ الإ كلملا دبع نب ماشه نب (؟)ناملس حدميف

 ميعز و دمحم نب نأو رم م لهعل قارعلا ىلاو ةريبه نب رمح نب ديزي ثيح « طساو ىلإ

 , 2" ةينسلا هتالصو هرب نم هيلع قدنغيو « الفاح الابقتسا هلبقتسيف ؛ 2« سيق

 اتا دع نم هموقل بصعتي ديزي ناكو « هرعش نم راشب هيلع قدنغيو

 ناكو 6 نييسيفلا ليقع ئيل هؤ الو ناك دإ راشب سفن ف ىوه كلذ فداصو

 عم هبورح ى اهيلع دمتعيو ةيبرعلا لئابقلا ةيقب هنن لع اسيا رثزز دمع نب ةالرم

 هيلاوبو سيقب رخفيو ةريبه نبا حدمب راشب عقدناف « ,هريغو همع ىب نم راوثلا
 . امراع ًارخف نييسيقلا

 «ناسارخخ نم ةرجهلل ١*1 ةنسو تلبقأ نأ ءادوسلا نييسابعلا تايار ثبلت ملو
 مهموصخ رعاش راشب ناسل دقعناو .« ديزي مهيلاوو ةيمأ ىبب مهشويج تحوطو
 ًاذخآ كمرب نب دلاخ مجن ناكو « روصنملا ىلع الو حافسلا ىلع دفي نأ عطتسي ملف
 بسن ةمحل راشب هيف ىأر امنأكو« سراف ةيالوهالو مث روصنملا هرزوتسا ذإ قلأتلا ف

 ءاطعلا ىف هل لزجي دلاخنو ع هحدمت هيلع دفوف ٠ هم ايناربإ ناك ذإ هب هلصت
 رخفيو هتس وعش ىنغتيف هيلع ايندلا لابقإب قمع ىف راشب 0 20 مارك لاو

 ا

 روثي 11111111111010

 راصتنالا نأ هيلإ ليخيو « ةرجهلل 4١ه ةنس هللا دبع نب مههاربإ ةماعزب نودولعلا

 . ناعرسو « ةعئار: ةيميم ةديصقب هحدميف ىندأ وأ نيسوق باق هتروثو ميهاربإ نم

 . 70/1١ نييبتلاو نايبلا ( ) 2 ناك هنإ لاقي «٠ طرقلا وذ: فنغملا 010(
 1 ناغألاو 551/1١ ناويدلا ( ؛ ) ثاعرلا نم ثعرملاب بّقلف ريخصوهو أطرق سبلي
 ] . ؟١ه/ ىناغأ (ه) ىناغألا رظنا .لصاو ريشي كلذ ىلإ و .طرقلا وهو
 , 1اس مود رع نانا 10( . 1 /#
 .95١1؟/ع فاغأ (7) .45١/؟فاغألاو ١١ / ١1نييبتلاو نايبلا ( ؟ )



 ه

 قى تارييغت ثدحيف راشب عراهيو < ةروألا روصنملا :عمق ذإ « هلأف بيخي ام

 ذنم ذخأيو . 0 0 ظ (1)هحدم ى اهلعجمو « ةديصقلا .

 اهيلو ىذلا ىلهابلا ةبيتق نب ""'ملس ةصاخو « ةرصبلا ةالو حيدم ىف خيراتلا اذه

 اهيلو ىذلا ىدزألا ىئانسملا ماس نب (5ةبقعو 545١و ١45 ىتنس ىف رهشأ ةسمخلا

 . 1811 ةنمم ىلإ 141 ةنس نم تاونس عيرألا

 ناكح ذإ « ةأرلا رقي هيف ءىش لك ناكر « رجال هلزغ ىف راغب ىف

 .. حبقلا اذه لعلو « رمحأ ملح امهآشغت دق نينيعلا ظحاج هجولا رودجم رظنملا حيبق

 طارفإلا ىلإ هعفديو ةيعونلا ةزيرغلا هدنع ريثتس ناك ىذلا وه هنم ءاسنلا روفنو

 تناك ىفاللا ىوملا تانب ضعب لعج هسفن لزغلا اذه نأ ىلع . فوشكملا هلزغ نم

 مدطصي ءانثآلا هذه ىفو . هرعش ىف نينغتيو هيلع نابْقَي نايقلا رود نهب ظتكت

 . سيطولا ةيماح ءاجه ةكرعم امهنيب بشنتو درج دامحب

 ةدافولا ىلإ هسفن حمطتف ىدهملا هفلخيو ةرجهلل ١5/8 ةنس روصنملا ىفوتيو

 دئاقلا ىنابيشلا ديزم نب ديزي ىلإ أجليو دادغب مدقيو « هزئاوج ىلع لوصحلاو هيلع

 فوعي ناك ديزي نأ رهظيو « هيلع هلخديو ىدهملل هركذي ىك روهشملا حادمملا

 ناك امنأكو هربخ هغلب متاح نب حور وه رخآ ًادئاق نأ ريغ ؛ ةف روميو بخاف ةتريش

 مو © هراضحإب رمأف «٠ افطلتم ىدهملل هركذب عربتف 5 هيحودم نم حبصي ول دوي

 ظ 0 ةرشعب 0 ىح اه دعأ ىلا هتحدم هداشنإ نم 00

 نو رضحب نمو هرام“ نم هلعجيو ؛ اناس سيرو ديع هل
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 رو يف + #َ مم ْ

 هتردف ب دراج هحو نم هكر ار ادلسح أ رظنم ب

 سو 1 م ْ و 8 5 '

 ةئيوط كقو بابشلا درب ىموسست ىلإ تدعي

 َ 0 ا

 هتيون الو تردغ نإ ام ليمحم 2 بر | هلاو
 - :. 5 لا

 0 ْ ا ةعقعنا انو هكلتلا .ضرغل عروب :كتع “ .تكشمأ ب
 هتيبأ كيش. 2 اذإو ىَبَأ دق ةفيلخلا نإ

 هتيصعامو بيبسنلا نع م امهلا كلملا فابن
 هيلإ تمارتو « لزغلا نع فكي ال هاري ناك ذإ هنم ةفيلحلا ىذؤي كلذ ناكو

 بقعتي ىبح ١ ةنس ىلإ لصنالو « هتزئاج همرحف « نوجم نم هيف قر امو هتقدنز
 « هسفن ىلع اقافشإ ةرصبلا راشب مزليو « ًريثك اًنقلخ مهنم لتقيو ةقدانزلا ىدهملا
 ف١ ةقدنزلا ىلع نولستسقي نيذلا هئاقدصأ ءاثر ىف ذخأي لب « تمصي ال هنأ ريغ

 ىلإ ىدهملا مادقتيو 2"! اعذقم ءاجه دواد ني ب بوقعي هريزوو ىدهملا وجهيو
 رمأي ذئنيح « قيدنز اراشب نأب نوقّدوم دوهش همامأ دهشيف ١58 ةنس ىف ةرصبلا
 ىق هب ىمرتيو اهرثإ ىلع توك طوس نيعبس بر ضسيسف 2 فلتلا ىح هبرضب

 . هنونفديو هنولمحيف هلهأ ضعب ء ءىجو « ةحيطمبلا

 ةأرما هل ناك هنأ هل درج دامح ءاجسه ”لديو « ةليلق هترسأ ىف راشب رابخأو
 مهب فطعتسي راغصلا هلافطأ ركذ نم هراعشأ ىف ركب وهو « '!ةمامأ ىَ

 هنبا 0 عا , «؟!ةزئاحللا هل اوفعاضي ىح هيحودم
 تناك هنأ عضوملا اذه ريغ ىف انب رمو . 2" ةريغص انتنب هنم فطتخاو ؛ 292 ادمحم
 : "! لوقي اهيفو « ا يل ةيولج ل تناك ةبابرر ىمست ةيراج هل

 نب ف ٍربيط ىف ءاملاك ] ٍةَقاَرَ ءادوس قماش

 ناويدلا رظناو « ؟51١1١8٠/ ىفاغأ ( ه) راشب رعش نم راتخناو ؟+؛/+ 7 6
 .؟؟:/م فاغأ (1) . ؟؛م/» فاغأ (؟ ) , ١77/7 . ١ .ىضترملا ىلامأو 6 ص
 . ١وم/ع فاغأ (7) . "5هر/ر)4؛ ىفاغأ (؟ )
 . ؟؟ةر//١ ناويدلا (4 )



 نوجعم كسملاب رّبْنَع نم اهلان نمل تغبِص ابنك
 تاريثك هلزغ ىف ركذو . ١" اهاوس هتزانج عبتي مغ ىلا ءامجتعلا ةيدنسلا 550

 اهعم هرابخأل ىناغألا بحاص درفأ دقو « ةدسسعب انوتف نكفو ؛ ىراوح او نايقلا نم
 00 ًصاخ "الصف

 «ةدقعم تناك لب « ةجذاس الو ةطيسب نكت مل راشب ةعيبط نأ انمدق امم حضاوو

 « نيق نبا انيق أشنو «جازملا ىف ةدح سرفلا نع ثروو ٠ ع لصألا ىبسراف ناك دّقف

 ى اهفعاضو « ةرارملا نم ليلق ريغب سحب كلذل ناكو . رصْنبمي ال ىمعأ دلؤو
 لّدمتو ةيبرعلا نقتأف « ىبرع دهم ىف ىبَر دقو . عمتجملا ىف اهفلختو هترسأرقف هسفن
 دجسملاب نيملكتملا تاقلح ىلإ فلتخي ذخأ ام ناعرسو . اهتاموقم لكب اهتقيلس

 نم سيلو « ةفلتخنا ءاوهألاو لحنلاو للملا باحصأل مهتارواحم ىلإ عمتسي عماجلا

 ريغو ةيسرافلا بادآلا نم ةيب رعلا ىلإ عفقملا نبا هلقن ام ىلع علطا هنأ ىف بير

 قشيوشت ثدحي نأ ىف اببس هلك كلذ ناكو .ةيوناملاو ةيكدزملا ءارآلا نمو ةيسرافلا

 انقيدنز لوحتف كلذ نم صواما عطتسي مون « ةريخاو كشلاب هسفن ءىلتمت نأو هركف

 ضخم سوح ل وجت ةينانلا ةروثلا تحجن اذإ ىح «٠ « فينحخلا نيدلا ضغبي

 ةياوغلا نم نهمصعي ال نم نايقلاو ىراوحاب ظتكت هتئيب تناكو . ةبورعلاو برعلا

 هرصب دقف هعفد امبرو « ايسح الزغ نهيف لزغتو « نهب ططتخاف « فرع الو نيد

 هسملب هسحي امنإ « هرصبب لامحلا ىري ال ريرضلا ذإ « هوجولا ضعب نم كلذ ىلإ
 نم ابرض هبناوج ضعب ىف « هلزغ حبصيل ىح . ىدسحلا هعشج عستيو « هديو
 . قوذلا نع وبني ىذلا ةيعونلا ةزيرغلا حايص

 « ديقعتلا ةديدش اهتلعجو راشب ةعيبط ىف ترثأ ةفلاسلا رصانعلا هذه لكو

 عاطتسا هنأ ىلإ ' درت ةماعز ىهو « نيثدحم ا ءارعشلا ميعز هنأ ىلع داقنلاو ةاورلا عمجو

 ليد فن. < مكي نيو زعم نع دارشلا ايمي ىلا "ليش لق ل ل عيدنا
 | حسفت ةيناث ةهج نمو« ةهج نم ىبرعلا رعشلل ةيديلقتلا لوصألاب كسمتلا ىلع موقت
 ىضاملا رهدزا كلذبو .ةيراضحلا هتشيعمو ىلقعلا هيقر مكحب ىبابعلا رعاشلا ديدجتل
 ظفتحن هدنع ىبرعلا رعشلا لعج ىذلا ومنلا اذه هلالخخ نم رضاخلا امبو رضاحلا ىف

 . اهدعب امو 45/5 ىاغأ )١( ] .؟48/ فاغأ )١(



 ظ 4

 عياوطب ةعوبطم تقرو تنال 4  هبيلاسأ تلظ ذإ « ةدلاخلا هتيصخشب

 ٠ لامخلاو حوضولاو ةقدلا هيف عيشت ىلا عباوطلا كلت « زيكرتلاو زاجيإلاو ةعاصنلا

 ] دق كل احل ةلايكلا اهبساور عيمجب ةءدقلا ةيودبلا هضاوغأو هيناعم تلظ اك

 هملَخ داعي نأ ثارلا اذهل حيتي لب «هئارت نم هلصفيال ديدجت هنكاو جاو ددج

 بادالا زونك نم ديفي فيك فرعي ريصتل لمعو فهرم قوذو رضحتم 7

 حاتأ دقو . ةرضحتملا هتثيب نيبو هغوصي ام نيب مثالي فيكو ةمجرمملا تافاقثلاو
 لظي ثيحب « ًاريثك وأ ”اليلق ًاروطت روطتت نأ راشب دنع رعشلا ضارغأل كلذ

 هرهقي نأو فينحلا مهنيد ىلعو برعلا ىلع راشب ليطتسي نأ اًنقح بيجعو
 اناهرب و هراهدزا تاودأ نم ةادأ نوكيل هرخسيو « هسفن تاذ هيلع كلميو « مهرعش
 .٠ ا مم 8

 ن4 «, الثام ىفلا ىذالا 0 000 00 انيس

 « تيا بحس 0 ا ةيفاقثو ةيراضح

 نأ مهرعش شاع نيح ًارارطضا رطضا كلذ عمو « برعلاب رفكي اًقيدنز .ًادحلم

 ناكملاو نامزلا بجح هلثمت ىف اقرتخم ,هرطاوخو راكفأو مهرعاشمو مهسيساحأ لّشمتي
 جوازي ين دلل ب. وربح نع ىلصللا هلأ كل ىععم سلو . هرورغ نم ًائطأطم

 « هايحيو رضاحلا ىقلتي اًضيأو « هايحيو ىضاملا ىقلتي « رضاخحلاو ىضاملا نيب .
 ًابصخ الصو ةيراضحلا هتايحو ىلقعلا هيقرب ىضاملاو رضاحلا نيب لصو كلذبو

 هيف هكرش  دقف « هدحو راشب لمع نم ناك كلذ نأ معزن نأ ولغلا نم نوكي كقو

 « ةيذاغلا ملاك مهمامأ ميدقلا رعشلا ”لثف دإ ©« اليلق ًارفن الإ هرصع ء ءارعُش عيمج

 ءاذغلا نيب نزاوي ذخأ هيلع نرسم اذإ ىتح « هلمع هب موقي ام هنم ىذغتي رعاش لكف

 ةعيبط اهنأك تدغ ةنزاوم ىهو « ةراضحلاو ةفاقثلا ءاذغ : ثيدحلا ءاذغلاو مبدقلا

 ريدقتب ىظحم نكي مل ًارعاش نأ ءارعشلا سوفن ىف اهتوذج ىكذأ امه ناكو « رصعلا
 ظح نأ هيف كلش ال اميي « ةنزاوملا هذه نم اظح هسفنل ققح اذإ الإ هنارقأ نيب

 ىف روطب ىضمو « ةيديلقتلا هلوصأب رعشلل ظفتشا هنإف « ًاروفوم ناك اهنم راشب

 . ًاقمعو ةعسو ةريكو ةلق فلتخي ًاروطت هيناعمو هضارغأ



 ل 1

 ا ًاراشب لصو ضرغ أ 5

 نم وأ « اهتناتمو اهتناصرو ةغايصلا.ةلاؤج_ثيحح نم ءاوس «ا ةثوروملا هننس ىلع

 لالطألا فصو هيدي نيب نوم دقي اوناك ذإ « ءامدقلا هيلع راس ىذلا جهنملا ثيح

 نيدرطتسم ءارحصلا ىف امهيلع مهتلحرو ةقانلا وأ ريعبلا فصوو لزغلاو بيسنلاو

 ىلإ كلذ نم نوجرخي مث « ناويح نم اهيف ىرحي امو ةيعيبطلا اهدهاشم فصو ىلإ
 كلذ لكو . محلا ضعب مهديصق فارطأ ىف نيرثان لئابقلاو دارفألا رث مب حيدملا

 غلبو « ةليخألاو ىناعملا نس ساما ل « هحئادم نم ريثك ىف راشب هاذتحا

 ًاريكم ةبؤر زيجارأ را دارغ لع هتان ضم ؛ ظن نأ هدنع ءاذتحالا اذه ةدش نم

 ىحلا للط اي : (١'هتزوجرأ ىف فورعم وه ام وحن ىلع ىشحولا بيرغلا نم اهيف

 ميو ا هحئادم ضعب ق حرصي هارنو . (دمصلا تاذب

 ا!" بيرغلاب رصابتي ناك ىذلا ةبيتق نب ملس هحودمم ىضري
 ةالولاو ءافاحلا فصو ىف ايقاس ىلا هيناعم ىلإ هتامدقمو حيدملا راطإ انكرت اذإو

 نويمالسإلاو نويلهاخلا اهعلخ املاط ىتلا ةعيفرلا مّيشلا سفن مهيلع علخي هاندجو

 دويمالسإلا ناكو « ميضلا ءابإو ةدجنلاو ةعاجشلاو ةوءرملاو مركلا نم مهيحودمم ىلع

 ءافلحلا نم مهنوحدمب نم نيب ثداحلا قرفلا اوظحال دق قدز رفلاو ريرج لاثمأ نم

 ةينيدلا تافصلا نم ًاريثك مهيلع اوغبسأف « ةيلهاجلا  لئابملا ةداس نبي و ةالولاو

 اذه ق ىح هنأكو "' ىدهملل هحندم ق ةصاخو مهب ىدتقي اراشب ىرنو « ةينمزلاو

 . روهمج دمتسي نأ كالذل  اًنيعيبط ناكو . ميدقلا ىفلا ثارعلاب الوصوم لازي ال بناحلا

 « ةيلزغلاو ةيالطلا هتامدقم ىلع ظحالي هسفن اذهو « هاما نم تالا نا ةيناعم

 مامأ اهحتف اك « مهنم هتاقرس ىف اوثحبي ىك داقتنلا مامأ ة ةعساو باوبألا حتف كلذبو

 ذوفنلا لواحي ناك هنأ ررقتف دوعن نأ ىغبني هنأ ىلع . هعينص ىلع اوذتحب ىكل ءارعشلا

 هلّقعو فهرملا هسح اهيف مهلتسي ةديدج روصو ناعم ىلإ عينصلا اذه لالخ نم

 وحن ىلع ءامدقلل ةفرسملا ةاكاحملا ىلإ دمعي نيح ىبح فرملا ىراضحلا هقوذو قيقدلا

 فقن نأ انب ىرحو . « دئمصلا تاذب ىملا للطاي» : هتزوجرأ ف اناقلي ام

 . اهدعي امو 4١./#م ىناغألا (؟) ١74 / ىناغألا»و ١١5/٠ ناويدلا 000(

 "0707/7 8١/86" ٠ ناويدلا رظنا (؟) . © ١4/١ ناويدلا ىرخأ هل زيجارأ ىف عجار و

 .79 1/١ اهدعبامو 20.“
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 . جددم هنأ ةياور قو ةرييه نب رمح نب ديزي اهب حدم ىلا ةبث ةيئابلا هتديصق دنع اليلق

 ا ل ا ]

 هبّياعي لازيال ْنأ هب ىَرزأو  ةبحاص ص وأ ٌروزاف هدو افج

 ىايفلا طسو هريعب ىلع ليللا ىرُس فصوو بيسنلاب اهلهتسي هدجن اننإف
 عيا مايأ نم هبو اهب رم امو هنتأو شحولا رامح فصو ىلإ درطتسيو « ةرفقملا
 نتالارودص ى شطعلا تدقوأ ىلا ة ةحفاللا فيصلا مايأ نم طقس ام م ةشعنملا
 ىتح هيلع عقت نأ ديرت نإ امو« هنم اهتّدلغ ىشت نأ ديرت ءاملا بلطت ىه اذإف ءاهرامتو

 سيقب ديدش رخف ى لغويف ديزي حيدم ىلإ ىضعو . هماهس اهيلع دئاصلا لسري
 دمحم نب ناورم بورح ىف اهئالب فصو ىف ليطيو ٠ هؤالو ال ناك ىلا هتليبق
 ةداسنوحدمب اوناكنيح ءامدقلا عزنم عزني كلذ لكى راشب و . هيلع نيرئاثلا عمسقو
 , ًادصق كلذ ىلإ دصقي هنأكو « ةيبرحلا اهعئاقوو ةريشعلا رث اب نورخفيف ىهرئاشع
 هتديصق جيسن ىف لخدأ دقف « ةقباطملا مامت ميدقلا جذومنلا قباط هنأ نظن ال نكلو

 ةقادصلا نع هيف ثدحت ذإ هبيسن ىف ةحضاو طولا هذه اناقلتو « ةديدج طوخ

 اك « ريبكلا بدألا » هباتكب عفقملا نبا امهيف هبتك ام مهلتسي هنأكو .« قيدصلاو

 : '"'لوقي وه اذإف « ةجحلاو ناهربلا ةوق ىف نييمالكلا مهلتسي

 ةبتاعتال ىذلا قلت مل كقيدص ًبتاعم رومألا لك ىف تنك اذإ
 "9 ةبناجمو ةرم يبْنذ فراقم هنإف كاخأ ْلِصوُأ داو شعف

 هيراشم وفصَت سانلا ىأو تعمظ ' ىَدَّقلا ىلع ًارارم برشت مل تنأ اذإ

 هنم ىهتنا اذإ ىتح « اًديح افصو ءارحصلا دهاشم فصو ىف هعم ىضمنو
 مهنوقحميل ىح ديدشلا مهسأب نم مهءادعأ هب نوقيذي امو هيلاوم سيقب رخف

 : لوقي « ًاقحم

 ؟هيقانت ةقرسلاب هيل[ انيقح كح ركع ةاكعلا» هللا اكز

 000 . بكترم : فراقم )١( ناويدلا ىف ةديصقلارظناو #/١407 ىفاغأ ( ) ١

 . ىغب و اتعو ربكت : هدخ رعص 20 . ”“*ه/١



 انطخُسل ودعلا بد اذإ انكو

 تكن .لكيب ريت لل اكو

 ىَصَحلاب فحزي ل يللا حُجك ٍشيجو

 اهنأ١ ندخل رميفلاوبللا :اكوقع

 همعط قاذ نم توملا قوذي برضب
 هم ص مل و 2

 انسوءر فقوف عقنلا راثم ناك

"1 

 رهاظ قى انبقارو "١ ةيقارن الا
 ا" هيرانضم ةامدلا ست 3 و

 نيا حلاو كوشلابو

 هبئاذ رْجَي مل ٌلّطلاو انعلاطت
 6 ٠ و 2

 ا ”"هبلاثم رارفلا ىجن نم كردتو

 '*'هبكاوك ىوامت ليل انقايسأو
 (5)ه “ل ء

 ةبئابس انيلع قافخ كْلُملا ونب اننإ ةءاجفلا توم مهل انثعب

 هذه ىناعم لخادي ًاحضاو ًاديدج نأ ريغ : ميدق بورحلا ىف ءالبلاب رخفلاو

 ىلإ هب ىَدأ ىذلا ىسرافلا راشب جازم ىلإ هوجولا ضعب نم دري وهو « تايبألا

 در اك ٠ « صلاخلا ىبرعلا عبطلا تازيمم نم دمعي ىذلا دصقلا ةزواجيو ةغلابما

 تيبلا ءازإ ابجعتم فقو ىعمصألا نأ ىورُنيو « ريوصتلا ىف ى عادبإلا ةلواحم ىلإ

 ءايشألا هبشي ناكو « طق ايندلا ىلإ رظن امن ىمعأ راشب دلو » : لاق هنأو عباسلا

 دمتعي ناكو . ("' هلثمب اوتأي نأ ءارصنبلا ردقي ال اب ىتأيف هرعش ىف ضعبب اهضعب

 الالغتسا مهتليخأو نيمدقألا روص نم هتركاذ' لغتسي هلعج داح ءاكذ ىلع كلذ ف

 هروعش كلذ ىلإ هعفد امث ناكو . قيقد سحب اًنيعتسم « هلوح نم نيرصبملا هيف قاف

 فلؤي نأ عيطتسي هتفآ نم مثرلا ىلع هنأ تبثي نأ دب ري ناك هنأكو « هرصبل هدقفب

 ظحالي هريواصت ىف رظنلا نعم : نم نأ ىلع . اهفيلأت ىف عدبي نأ لب ةيسحلا روصلا

 . رصبلا ةساحب الإ ىرثت ال ىتلا نتامدلا لع نعوم

 . ةميدقلا ةيودبلا رصانعلا ىلإ كيفي نأ هحندم ىق راشب عاطتسا دقف نكي اهينف

 َْى هيل الغوأ الكر ١ :رعألا نتا ىق ةليلق ودبت ىهو « ةثدحتسم رصانع

 نمو ءارحصلا دهاشم نم ففختي ذأ دقف « اهومنب انسسحأ ىسابعلا رصعلا

 )١( هفارطأ : هبلاعث . حمرلا . ءافختسا قف ىشم : بد .
 سل ضيبألا . موقملا حمرلا : فقثملا (؟)

 . برحلا رابغ : عقنلا ( : . فيسلا |

 .ةئاياروب ةقاعأ : هنا 0 هنأ ىأ ىلا : فحزي (؟)

 ٠ ىناغأ 90 : ىطحلا . حالسلا : : انه كوش . ةرثك ىصحلاك #/؟1١4 .
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 ذأ نجاملا لزغلا نع فكلاب ىدهملا هرمأ الو . لزغلاب ايفتكم ةيللطلا تامدقملا
 ىلع الوزن لزغلا نع فكيس هنأ هل هحئادم ضعب علاطم ىف  انفلسأ اك  ددري

 ىلإ دوعي هارنو « ةريبه نبال هحئادم ('!ىدحإ ق ةئيفسلا فصو دق ناكو . هتئيشم ظ

 تامدقملا ىلإ فيضي نأ ديري هنأكو « ىدهملل '"'هحئادم ضعب ىف ًارارم كلذ
 دوي ةكدقلا حيدملا ىناعم ىلع فكع دقو . هتثيب نم ةديدج ةمدقم ةميدقلا ةيللطلا
 هتحامس فصي كمرب نب دلاخ ىف هلوق لثم نم ةريثك_قئاقد طبنتسيو عرفيو اهيف
 ظ 00:29 رمغلا هلئانو

 ٍدْمَحلاِب ةماركلا كاطعأو كيلإ ةههْجو قرش دْمَحلل هتثج اذإ
 00 رزجلاك حاروأ ادغ ام اذإ ةكارت ظ لويس فالتمو ,”فيفم

 0 ناس مرا ةزوزل ىلع ىضق يذلا ىدهملا دئاق ءالعلا نب رمع ىف هلوقو

 مسي الإ هلا برْغَي الو وتشد ىلع ماني ال ىت
 مقن وأ متل ىلع ل ل لا كفسو ءاطعلا َدَلَي

 طبنتسيو « ضايفلا مركلا ىلإ ةعاجشلا ةالولاو داوقلل هحيدم ىف اًمئاد نرقيو
 حيدم ىف هلوق لثم نم « هريوصت قئاقدو هلقع فئاطل سهلتسم ةريثك قئاقد اامهنم
 1 (") ةرصيلا ىلاو مس نب ةبقع

 ءاقلل بك رم عاطع قف مل نب داوجلا: ذل اهل

 '"'ىئان رادلا حزانو يبيرقل هيدي ْبْيَس ءامسلا جارخك

 معط دي نكو ف وخلا الو ءاجرلل كيطعي سيل
  مامركلا ٌلزاتم ىَقْقِو ب“ حلارفتني ثيح ريطلا د

 ءانشلل هنيبم منركلو 1 املا ددعو الو ىغَولا بابي الا

 . ل7 ص نييدلاخلل راشب رعش نم راتحملا (ه) . ١/0 ناويدلا 00
 . ١م9/ ىاغألاو ١١١/1 ناويدلا (5) ..*م0/# 728/9 ناويالا - )١(

 . ,ءاطعلا : بيسلا .ثيغلا : ءامملا جارخ (1) . 1؟0/+ ناويدلاو ١؟؟/عم فاغأ (ع)
 ًاقلطم لاملا : انه ثارثلا (4)
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 . ءادعألا ىلع "م ىرخأو ل ' ّيِنلا ٌرِطُْمَت دي هل حبر

 ثيفغلاب هيف هلاسريساو همرك روصيو؛ ةعاجشلاو مركلا ىف هتذل لعجي هنأ حضاوو

 وهف « تاياغلا نع هءاطع درحتو . نيئانلاو نيبيرقلا ىلع هطوقس نم رفم ال ىذلا

 ءاطعلا ىف ةذل دجي هنأل ىطعي امنإو « حيدم ىف ءاجر الو ءاجه نم اًفوخ ىطعي ال

 ريطلا طوقسب هباب ىلع نيلئاسلا فوكع لثمتيو . .احاورتسا هيف دحيو وه ثيح نم

 هلام لذبي لازي ال هنإو« توملا باهيال هنإ لوقيو هتعاجش فصيو . هبحلا ىلع

 نيلئاسلا ىلع هادسن السرم هروصيو . هعينص ىلع فونثي نمل هنيهي نأ ديري هنأك
 وهف « هصئاصخ ةعطقلا هذه ىف حضتنو . نيغابلا ءادعألا ىلع توملا قعاوصو

 « هتليخأ ةفارطو هرك كف ةفد روصت ىبش هوجو ىف اهل اًضراع ىناعملا ىصقتسي نأ لواحي

 ةذيصق مكحلل درفأ دقو عزا واللا ياا يطور اي اياب يبس

 , (9ةصاح

أ ىلإ كلذ  عجر امبرو « ةريثك ثارم راشبل رثْؤَت و
 وهللا ىأ ًسمغنم ناك هن

 ره هسفن زهي توملا ىرن اننإف كلذ عمو « نزحلا ىلع ةروطفم نكت مل هسفن نأو

 : 9 لوقي هيفو « دمحم هنبا دقف نيح

 0 1 # مور

 بيرق نك يا هئصغ قروأ نيح ّىنُب بيِصَأ

 - وبيطو نوصخلا قارشإ دعب ىَوَذ ٌةَّلاخت سورعلا ناحيَركناكو

 بيصمو عىطخم رهد سئارف قنوجالا ةيزقلا# الز نمناو

 0 انل ٍناديأب تّرضأ ةميمذ ٍةايح ىف ًاشيع لمؤن

 انكتف ىدهملا مهب كتف نيذلا ةقدانزلا نم هئاقدصأ ىلع اًمقيمع اًنزح نزح هارنو

 ةعطق قباسلا لصفلا ىف ترم دقو ٠ هرظتني ىذلا هريصم مهيف أر امنأكو ٠ اعيرذ ”

 . هاجشأو بدن رحأ أهب هيدن دقو اعيمج مهيثري هنأكو مهنم اكينص اهب ري

 كشنالو ء انزحو ىمأ رطقت هئاقدصأ نم ةسمخ اهب ىتنَر ةيميم جرفلاوب ,أ هل ىورو 0

 . 560/1١ ناويدلا (؟) : لينلا . ىدتلل زتي ميرك : ىحيدأ (1) .
 .:1؟١1/* ىناغألاو ؟ه ؛/١ ناويدلا (+) . ءاطعلا ٠
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 ”دشأ اعاتلُم « عزحلا دشأ اعزج اهيف هارن ذإ « ةقدنزلا ىلع اولتق اًعيمج مهنأ ىف
 ؤ :(١)هلوق ةلكاش ىلع عايتلالا

 "ماه رباقملا ىف متالخألاو  اديحو معنلا ل وفصي فيك
 اوماتف يفنعب ٌمهئمانأف ايانلا مأ ىلع مهْمَسِفَ
 5 نيزحلا ةياغ امنإ 2 مهيلعىنيع ماجسنا ضيغَيال

 شاع ىرخأ نونف هءارو تناكو « ءىراط نف لاح لك ىلع - هدنع ءاثرلاو
 : ًايجاه ًارخافم هتايح أدب دقو . نوجا لزغلاو ءاجحلاو رخفلا نونف دصقننو « هتايح اهل
 نمو قدزرفلاو ريرج ناسل ىلع ءاجحلاو رخفلا نم ةرصبلا ةئيب قف عاش ام امهلتسم
 "ضحنغ لازي ال وهو « امهكراعم ىف لخدي نأ لواحو . ءارعشلا نم امملوح ناك

 لفح مل ًاريرج نكلو ؛ سانلا ىف همسا ريطيف هيلع دري نأ المؤم ًاريرج اجهف « دوعلا
 : ناديملا نع هب ريرج لافتحا مدع هادري ملو « ائشان ىف لازي , ال ناك هنأل هب
 نم هتريشع نيب ةيلبقلا تاموصحلا ىف لخئدو « سانلا ءاجه ىف لوجيو لوصي دخأ دقف
 « هيبأ ىلإ سانلا هاكش هرش مقافت املو . رئاشعلا نم اهريغو ةيسيقلا ليقع ىب
 . هتمجرت ردص ىف انب رم انك «٠ ءاذيإو ارش دادزا هنكلو

 ديري ناك هنأ كلذ نم « هرخفو هئاجه ىف فرسي اراشب تلعج ةفلتخم 0

 ىوطنت تناك هسفن نأ كلذ نمو « قدزرفلاو ريرج ةرهش نينفلا نيذه ىف رهتشي هب نأ

 امارطضأ اهداز هزاز قا ل قم دا رتل قط
 ًاريقف ناكو « ىومألا عمتجملا ىف نيفلختم اوناك ىلاوملاو « ىلوم ناك هنأ هسفن ىف
 ىف امأ ؟ رخفي نمي نكلو ةيسفنلا هحورق نع هئاجهو هرخفب سفني ونال الا

 اذه لعشأ امه ناكو « سيق نم اهلوصأو هتريشعب رخفي ىضم دقف ىومألا رصعلا
 ( ىوملا ىسيق ناك دمحم نب ناورم وهو  ذئنيح ةفيلحلا نأ هسفن ىف رخفلا
 سيق نم هلوصأل بصعتي ناك ىرازفلا ةريبه نب رمع نب ديزي قارعلا ىلاو نأو
 2 رضمو سيقب رختفي كاذن ىضف « هفنك ىف شيعي راشب ناكو « ًاديدش ابصعت

 . عمدلا . تاومأ : انه ماه (؟) ناليس .: ماجسلا . فحي : ضيفي (؟) .؟م./مىناغأ )١(
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 ىلعو ةيئابلا هتديصق ىف انيأر ام وحن ىلع ءامسلا نانع غلبي نأ هب لواحي ًاراختفا
 : !2١ هلوق ةلكاش 0

 2 و 2 5
 2 رو 2 0 ْ نع

 امدلاَرطْمَت وأ سمشلا 00 انكته ةيرضم ةبضغ انبضغ ام اذإ

 ع 0

 املسو انيلع ّلَص ِرَبْنِم قرد ميقا نع اذ انزع اهناذإ

  اندجو برعلا ىلع سرفلا راصتنا رصع“ ىبسابعلا رصعلا ىلإ هعم انيضم اذإو

 رخافي وه اذإف « ةيسنحلا ةيبصعلاب ديدج روعش ىلإ لوحتي ةيلبقلا ةيبصعلاب هروعش

 ةيراضحلا هموق داجأب ىّنغتي انقرام اًيب وعش لوحتبوه اذإو « ديلتلا هموق ىبضامب برعلا
 :""' هتديصق ريوصت قدأ هدنع ةعزنلا هذه رّوصتو « ةبورعلاو برعلاب ًارفاك

 برعلا عيمج  ىتبع 200 ربخم لوسر نم له

 معز ذإ « ىورلا كلملا اًضيأو ىمرافلا كلملا ةهّبأ ريوصتب جبجضو حابص ىهو
 . ةنشحلا ةيودبلا مهتشيعمو برعلاب اعذقم فاته فتاه « هلاوخأ مورلا نأ

 ًاريثك ءالب مادطصالا اذه هيلع رجو « ءارعشلا نم ريثكب راشب مدطصاو

 ةيئاجه كراعم لعج امم « هرانب هالصأو « هناسلب هقلس ىذلا درجع دامح نم ةصاخو

 تناك كراعم ىهو قباسلا لصفلا ىف انب رم ام وحن ىلع نيلئعَولا نيب بشنت ةفينع

 دقو © ةمومسم اماهس هبشلا ”قدأ هبشت 2« ةريصق تاعوطقم ابلاغ اهيف م دحتست

 « ريقحتلاو نيوهتلا ىلإ نادمعي ةراتف ءاهيف اهناسمغي اناك ىلا مومسلا 7 تفلتخا
 ةلواحم عم « تاهمألاو تاوخألاو تاجوزلا فذقو ضرعلا كاهتنا ىلإ نادمعي ةراتو

 " دامح مأ قراشب لوق كلذ نم هقوسن اميو . ةقدنزلا ةمهتب هبحاص خيطلت امهنم لك

 دمحت. هلو بوذت نكلو زكا .نكت ل تلكم اذإ

 احم رصت اهتياوغو اهرتجسفب اهيف حرصي تايبأ ةديصقلا ىف تيبلا اذه ءاروو

 . ةعبركلا سفنلا هنم زازقتت

 اذه ىف ف ام لكل همت ةدنع هيف حضتيو + لزقلا ف ننتلاب راشب رهتش تشاو

 نب رمع دنع ىداملا لزغلا نمو « رايدلا ءاكبو بيسنلا»و بيبشتلا نم امبدق نفلا
 )١( ناويدلا (؟) .١؟؟/* ىفاغأ #١١ .

 )١( رظناو "الال/١ ناويدلا 5١9/5 .



 ظ اكلك
 . هلاثمأو ليمج دنع ىر'ذعلا لزغلا نمو « ةنيدملاو ةكم ءارعش نم هبارضأو ةعيبر ىلأ
 قرلا مهلتسي هلك كلذ ىف ىضم دقو . زاجحلا ىداوب نيلزانلا» نييدجنلا نم
 ابارتقا برتقي اًنايحأ هارنو « اهيف سفنت ىلا ةيداملا ةراضحلاو ثيدحلا ىلقعلا
 : 237 هلوق لثم ىف موسرلاو لالطألا نع ثدحتيل ىتح « ءامدقلا نم أديدش

 الا ناك اها راو هدم

 ًامّدهم ًايرُيو اًراجحأ لئاسأ

 راطسأ حال امك اهيناغم حولت “ن2

 7 راجحأو ئؤون لوقلا بيجي فيك و

 راثلاهب تبش طّفتلاك ىدبك فو اهتلأس ذإ اهراد قدملك امو
 دابخأ ةبابصلا ىداب ربشتكمل تمّلكت ول اهراد ىناغُم دنعو

 نم هيف ىرحي امو ميدقلا لزغلا» بيسنلا رصانع لغتسي نيح اًضيأ بركقيو
 مهتاقوشعمل مهناعذإ نم برعلا قاشع روص امو , ليوطلا داهسلاو بحلا ةعول فصو
 ى نهرايدب راملاولحلا ابصلا ”ميسن ثعبي اموهةنتفو رحس نم مهبولق ىف نبكسي امو
 , فاطعتسالاو للذتلاو عرضتلا كابش نم نملوح نوبصني امو ةطبغو نمأو درب نم مهسفنأ

 هتقوشعفه ىف ةديصق نم لوقي « نهنويع ماهسو نهبح- ىتق مهنأ نهيلإ نوليخيل ىح
.) 65 6 

 اج نيسا وزي دعا هيل
  مكنا ول ىتحح ىدبك مكل تر

 تضرَع مكاركذ اذإ ىبلق نأك 8. م

 مكضرأ ءاقلت نم حيرلا 5390 م

 ًاظَلغ ىل نيدادزتو ىللق 17

 ةنموم تنك نإ ىرهلاب ىجرحت
 .؟؛/5 ىلاغأ )١(
 8: العا . ةروجهملا اطزانم : ابناغم 6

 . ةباتكلا روطسب ىناغملا هبشي « رطس عمج
 ىلع ةميحلا لود اهنو رفحن ةرفح : ىؤذلا (؟)
 .راطمألا لويس اهنع عنمت لاله لكش
 رعش نم راتحنأو 810/5 ناويدلا رظنا (؛ )

 ا 0 ] ٠

 دمرلا نم ففاش مكب ىلاحتكا قو

 درَأ مل شيعلا ديرأ ال نأ نووهن
 () 24 .-- م ٠

 دمع ف تورام وأ توراهرحس نم

 ىِدبَك ىلع اًدْرَب اهل تدجو الإ
 (")ددسلاب كلنم ىجَرَأ اهف كاذ ام ش٠ 9
 5 ا

 . 86 صراشب

 ضرغل هتمزمزب رحاسلا هثفنيام : دقعلا ( © )
 . رعبا
 . . باوصلاو دادسلا : ددسلا (50)
 . صاصقلا : دوّقلا 70
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 ىلا روصلاو ىناعملا نم اًباوبأ لزغلا ىف هل تحتفو هّنسح ةراضحلا تققر دقو

 كلذ لثمي اميي « داح قيقر روعشو ىدام فرت نم اهيف عاش امو ةئيبلا رثأ نع "مت

 : ١١ هلوق هوجولا ضعب نم هدنع

 8 و ٠ ١

 اركي تببحأ ْنَمبح نم اًرْكن دادزت ىتليلاي

 اَرمَخ نينيعلاب كْعَقَس كل ْيلِإ ثيرظن نإ ُارَْع
 و را ْ سها 5

 ارهز نيسسك ضايرلا عطق  اهثيدح َعَجَر . نأكو
 2 ريب مول 2 ْ ا 5 ش 0 ّْ

 أرحس هيف ثفني  توراه اهمامسل تحت  ثناكو

  ارطعو بهذ اهّبايث ه دلع ُتعمج ام لاخق
 ' اًرطِف كنم قفاوو اَمَص ب  ارشلا ُدَيب - امآكو

 2 سويا 6. 2 #4

 ارمأ لجأ كاذ نيب وأ  ةّيِسْنِإ ةينج

 مثلا قاطن نع عفتري داكي ال هنإف (« هرصبل هدقف رثأ ةعطقلا هذه ق حضاوو 07

 ضايرلا بيطك بيط نم هرشنت امو اهسافنأ فصي وهف « ”سحلاو سمللاو عمسلاو

 منيع امأ « ارطعو ابهذ اهدسج روصيو« رحس نم هيف عيذت امو اهثيدح فصيو

 ى عفترا املقو . اشطع قرحتي اًممئاص فداص ليبسلس دراب بارشف اهلامج نم هب

 نع رذتعي نأ الواحم « هرعش ىف ًاريثك كلذب هونو « نذألاو عمسلاو سحلا نع هلزغ

 عمسلا نأ هراعشأ ىف ددري ىضم مث“ نمو « رصبلاب ةيقيقح ةعتم لامحلا ةعتمل هدقف

 : '؟'هلوق لثم نم « هب ماتلا ساسحإلاو لامحلا ريدقت ىف نيعلا لحم "لحي

 انايحأ نيعلا لبق قشعت نذألاو ةقشاع حلا ضعبل ىنْذأ موق اي
 . رع . 5 َ 1 : | 59 0

 اناك ام بلقلا فوت نيعلاك نذآلا مهل تلقف؟ىذهت ىرت ال نمب اولاق

 »4 بصف كلذ سيلو « سحلا عباوطب هعبط ذإ هلزغ ىف قيمع رثأ كلذل ناكو

 ًاحاصفإ ةيعونلا ةزيرغلا نع حوضو ىف حاصفإلا وحن  انفلسأ امك  راشب هلامأ دقف

 ' « ًاقلخ الو ًانيد ىعرب الو جرحتي ال « قسفو مثإو شحف نم عاطتسا ام لك هيف ثب

 )١( ؟؟8/ فاغأ (0) - .١ةهر/» فاغأ .
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 ىلإ انايحأو 2١١ اًنايحأ ليصفتلا ىلإ ًادماع « عشحلا ىناويح لا هبناج روصيل ىح ظ

 ظ :(3) هلوق لثمب لامجإلا

 ثدتسو بجاح ىنرد حبصلا ىلإ اننيب ملا ٌصلْخَي ال ًاعم انتيف
 انأكو «دسحلا ةنتفب سانلا ىرعتب و مثإلا ىلع احيرص اًضح ”ضحب ىضم دقو

 اهدسج ىلإ هلك املامج در دف 6 ماس ىسفت ىبعم نم هدنع ةأرملا لامحل دعي مل

 «تصعتساو تَّنَأت امهم لانت ةعيط ةادأ «ةيسنخلا ةزيرغلل ةادأ هيأر ىف تحبصأو
 : 9 لوقي « ديري ام اهنم لجرلا غلبت نأو ىضرت نأ ثبلت ال ذإ

 احر نإو هظّلخت لوق قأّبَخم نم كتسِوُي ال
 احيمجام دعب نكممب بعصلاو ةرسايم ىلإ ءاسنلا رع

 دسحلا تارهز ءانتجاب ىرغيو « ةلبقلا "لحيف « ةيصعملا رربي نأ لواحيو
 « مهتنسلأو مهفرع ىلإو سانلا ىلإ تافتلا نود « هتائيطخ لب « هتارك فاطتقاو
 هيف ىوُطُي امو عاتمتسالا اذه ىلع موجه لب «٠ ىدسج عاتمتساو صرف ةايحلاف
 ظ ظ : 19 لوقي « مثإو ةذل نم

 ججَرَح ٍلْبق ىقالو قالتلا ىفاه مهل تلقف انيقالت مارح اولاق
 ش 3

 ُجهلَّلا كتافلا تابّيطلاب زاف»و هتجاحب رفظي مل سانلا بقار نم و

 2 مهمالكو مهظعو ىف هباوفتهو حالصلا لهأو ظاعولا هب قاض هلك كلذ لجأ نمو

 تاوف دعب نكلو « ىهتناف هاهنو ىدهملا لخدتو «ناطلسلا ىلإ هرمأ اوعفرف وعر ملو
 ىراوخلا قلعت كلذل أيه ام ناكو « ناسل لك ىلع رجافلا هلزغ عاش نأ دعبو ناوألا
 قلخ نهمصعي ال راشب لثم نهروهمج ناكو « هيف نهينغتو لزغلا اذهب نايقلاو
 نم نوكي دقو . تاذللا ىف سانلا ضعب سمغنا دق ناكو « نيد الو فرع الو
 ناك دقف « رهاعلا لزغلا اذه عويش نع لوثسملا هدحو ًاراشب لعجن نأ ةغلابملا
 0 لا دعي لاح لك ىلع هنكلو .« دادغبو ةفوكلاو ةرصبلا ىف هلوح نم ناجنا هيف هكرشي

 .,.9/مقلاغأ (م) . اهدعب امو ١88/0 ىناغأ )١(
 .١٠7/+م ىاغأ (14) . 54١ صراشب رعش نمراتخلا 0
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 فصو نم رثكي ىضم دقو . ةيرعشلا هتاكلم بصخ ركحب هل وجور نم ةعيلط ىف

 ىدمو نايقلا ضعب ءانغ اهيف روصي ةعيدب تاعوطقم هلو « ءانغلاو وهلا سلاجم

 ىغت دقو « ''' برطلا تالآ ىلع نهب رضو نهئانغ نم بابلألا هب نبلخي نك ام

 . 12" هلوق لثم نم اهتاقسو اهنامدنو اهناندو اهسوتكو رمحلاب اليوط

 ماي ىفع نريعلاو ا ٌرّثعت ليبستلاك صاك ببر 0

 7” ماتخلا اهيلع ًاسناع َتَقَتُع سأر تيب ىف ةارمشلل تسبح

 ماكزلا اهنع ّقشناو رمسنب  ىمدن تزهف ةحفت ْتَحَفَن

 ] ا”! ماسر هناسل ف حش َُح ظ اراذإ اهنم لولعملا نأكو

 '”ماخ لصافملا فو راسكنا 4 2بنيعب ىتح ُلومّشلا هتمدص

 " مالكلاو هلاصْوأ تنامو س  أكلاهب ْتّيَحفارطَألا قاب وُم
 ى ىدسماا اهريثأتو « ماكزلا قشي ىذلا اهاذشو اهمدقو اهءافص روصب وهو

 لزنت ام مه« لصافملا ف ءاختراو نوبعلا ىف روتف نمو نايذه نم هب هبيصت امو براشلا

 لصتي وهو . مالكلا تامو هلاصوأ تتام امنأكل ىتح تمصو نوكسو ءوده نم هب

 نب ديلولا دنع هيلإ فيضأ امو هبارضأو ىثعألا دنع ميدقلا اهثارثب رمخلل هفصو ىف

 ىكل هدعب نمو هلوح نم نينجاملل ةمدقم "دعي هسفن تقولا ىف « هئارتظننو ديزي

 0 . ناحأو ماغنأ نم اوءاش ام روبنطلا ىف اوديزي

 هلوصأو ىنفلا ثارتلاب كسمت اراشب نأ فيك روصي ام انمدق ام لك ىف لعلو
 هيف شاع امو ةبصخلا ةيلقعلا هتايح نيبو هنيب مثاليو هيمني ىغم فيكو ةيديلقتلا
 2 عضوملا اذه ريغ ىف انب رم انك" « لواح دقو . نوما اهب ّفح ةيدام ةراضح نم

 ريغ « تاطمسلاو جودزملا فو تايعابرلا ىف ظنف « ةديصقلا لكش ىف ددحي نأ
 نود نكاو « نيليو "قري دقو «ةنيصرلا ةلزحلا اهبيلاسأب رعشلا ةغلل اًظفتحم لظ هنأ

 : . هسفن نايذهلا ديري ْ . 1١16/7 ىناغأ 010

 اقرا : انه ماخ . رمخلا : لومشلا (0) . ؟8ه/# فاغأ )١(

 1 . ةضغلا عرزلا تاقاط هلصأو رهشتو نيطسلف ىرق نم : سأر تيب («)

 .. تييح : تيح (1) .رمملاو موركلاب
 وهو « نايذه هبجحصي ضرم : ماسربلا ( 4 )



 هج

 ؤ ظ 1

 لكو اًنقيقد اهقف ةغللا رارسأ هقفي ناك ذإ « نهو وأ فعض هبيلاسأ بيصي نأ
 ظ ظ . لامجو ءاهبو قنور نم رارسألا كلمب لصتي ام

 0 ١١ ساون وبأ

 ةيداملا ةيسرافلا ةراضحلاب هرثأت انيأر هفلخ ىذلا ليحبا ىلإ راشب دعب انيضم اذإ
 لوحتتل ىتح « فيثحلا نيدلاو قلحلاو فرتعلا ىلع هتروث دادزت اك اًنعاستا دادزي
 ثيحب اًماع نكي مل كلذ نأ ىعيبطو ؛ جيجضو جبجعو حابص كل[ اهينارع ضعف
 كلذ ناك امنإ « حالصلا لهأو ظاعولاو ءاهقفلا كانه ناك دقف ؛ هلك لبخلا لمشي

 نوجا تاناحو ةساخنلا رود ىلإ نوفلتخي اوناك نيذلا ءارعشلا نم رفن نيب ى رس

 رمخلل هفصاقم ىلإ اهولوح ىبلا مهرود ىلإف اهوكرت نإف « ثبعلاو وهللا تويبو
 لزغلا ذوذش نم اهب درا ام لكد 5 زئارغ نع هربحملا مهراعشأ اهيف نوحراطتي ءانغلاو

 . ناملغلاب

 مينج نم ىلا داسفا اذه روصي رعاش مهأ وه 'ىناه نب نسا ساون وبأو

 ةاورلا ضعب ىلع هسنجو هيبأ رمأ مهبنا دقو ؛ اًضيأ بألاو ملا ىسرافوهو « هيحاون
 ةينكب ىكتيو نيينميلا ةريشعلا دعس ىبب نم حارخلا نب

 ناورم دنج نم ناك هنأ بألا اذه رابخأ ىف اوأر نيح كلذكو « ساون اون وبأ ىه ةينمب
 لهأ نم هابأ نأ نظي نب رصاعملا ضعب لعج امم« نيرومألا ءافلحلا رخآ دمحم نبا
 دعس ىتب ىف ابسن هل اوعنصف اودامتو 3 ىبرع هنأ ىلإ نيمدقألا ضعب بهذ امي د
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 قدص نمحرلا ديعل ساوذودأو تأفه ىبألو روظنم

 اب ناقل ناحلأ تاك هتار ربك ى اهيأ لذ
 نب نسسحلا نساوذودأ 0 افيأرظناو فراعملا راد

 -  هرعشو هتمج رتو ساوذ يأ ف عجار 6
 نبال ءارعشلا تاقبطو الال٠ ص ءارعشلاو رعشلا
 5/14 ( ىناسلا عبط ) ىناغألاو ١ 6ص زععملا
 نبال قشمد خي راتو ل دادغب خي راتو

 نب نسحلا ىف ناكلخ نبأو ؟ه 4/4 رك اسك

 بهذلا تارذشوو ةه ص انألا ةهزنو ءىناه نبأ

 8-0 449/١ نانحلا ةأارم ؟؛ه/١

 نبال ساوذ ىبأ رابخأو ١١ ص نابزرملا
1 

 ةيرصملاو_لجنألا ةبتكم رشن دا ةعلل « ءلاه
 هزحلا ماعب رألا ثيدح قهئع نيسح هط تالاقمو

 ةدع بط دقو « فاصآ ةعبط هناوددو ىناثلا

 . تاعبط
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 .؟"' ىمكحلا هللا دبع نب حارحلا ىلاوم نم اًنيسراف ىلوم ناك هنأ حيحصلاو ا ةريشعلا
 ظ لزندقو '"' ةفالخلا دنج ىف ملظتنا هنأ رهظيو « زيزعلادبع نب رمع دهعل ناسارخ ىلاو

 ىلع فرعت كانهو (ه ١11١11 ) دمحم نبناو رم دهعل زاوهألاب مهنم قيرف عم
 ”قزرو اهب نرتقاف « هجسنتو فوصلا لزغت تناك نابدلج ىمست ةيسراف ةيراج

 000" اهيف دأو ىلا ةنسلا ىف ةاورلا فلتخاو «. ساون وبأ مهنم « (؟) دالوأ ةدع اهنم

 هرم نم ةسداسلا غلبي دكي موا (*) ةرجهلل نيئالثو عستو ةثام ةنس اهنأ حجارلاو ]

 ىلإ هتعفد ام ناعرسو « ةئيب رت لغ تحاو 2 .ةرصبلا ىلإ همأ هتلقنف 6 هوبأ قوت ىح

 . جهلي ذخأف 2 هتبهوم تحدفتو « رعشلا نم اًفارطأو نآرقلا ظفحف 6 باّتكلا

 هب ترم هجولا ةئيضو ةيبص نإ لاقيو«0"2احيبص احيلم ناكو «راعشألا ضعبب

 : "! تايبأ ن ب يوب ملا

 بشي ا كاذ ٠ م اهل بيع نم لا هاذ سيل

 . تاساردلا نم

 « نيراطعلا دحأب و 0 وهلا نول از رشق

 « مهمايأو برعلا رابخأ ةديبع ىلأ نم عمتسي دجسملا ىلإ ىشعلا ف بهذي ناكف

 ردقلا هقاسو (*” رعشلا رداون رمحألا فلخن نمو ةغللا بئارغ ديز ىبأ نم طقتليو

 ةفرعملا هذه نإ لاقيو « نيروهشملا ةفوكلا ناجم دحأ بابا نب ةبلاو ىلع فّرعتبل
 « هقفاوف « راطعلا هبحاص بلط زاوهألا لماع نإ لب لاقيو « ةرصبلا ىف تأشن

 . نأ ىلع هثحف « هفرظتسا ىبح ساون بأ ىلع هنيع عقت دكت ملف : ةبلاو هدنع ناكو

 هبغرأ ىذلا نإ لاقيو « 110هعم  ىفف ٠ مالغلا ددريي 3 5 ةفوكلا ىلإ هعم هبحطصي

 .7ص روظنم نبال سأوذ 0 0 ظ
 ( ىجناحلا رشن ) ديرد نبال قاقتشالا (؟)
 ناقه وبأو ١94 ص زتعملا نيبأآو 4.5 ص
 ١١١ 2 ١١ه ص
 جارفلا باتك نم ايتام ناك لب : :ليقو (؟)
 . 4 صرولانم نبارظنا . ًاكئاح ناك لب ليقو
 4 ص روظنم نبأو ١594 ص زيعملا نبا ( 4*)

 . أهدعي أمو

 روظنم نبا رظناو ١54 ص زتعملا نبا (ه)

 زععملا نباو 5 نص روظنم نبا عجار 0 5(
 . 14 ص ىرصحلا بادآل أ رهز ل ٠ مص
 . 7١8 ص زيسملا نبا (7)
 نافهوبأو اهدنب امو 78 صروظنم نبا )20(

 ٠١9. ص

 ل نمو واط جبانة نضاؤتلا قا )0(

 نافهوبأو . 480/1١ دادغي خيراتو اهدعب امو
 ١٠١9. ص
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! هلوق نم هناسل ىلع هعمج' امو هرعش نسح هيف
"2 : 

 ,حامرلا 2 فارطأك بح اسهل  بنذ الو .اهلو
 ىحاونلا حورجم تبلقلاف ًامئاد َحَّرْجَِي بلقلا ىف

 تناك هنأ نوجلا ىف دعب اهف  هقارغإو هعم هتلحر عفاود نم ناك امبرو

 ىسني ىك زها روف كعب كدخأو « هعم لحتراف ؛« (") ةرصبلا ىف همأ ةريس هيذؤت

 « ريبك ناطيش لئابح ىف عقو دقف ٠ راثلاب ءاضمرلا نم ريجتسملاك ناكو « همأ
 لاثمأ ٠ نم ةفوكلا ناجي هقافرو وه ماث آو اياطخ نم هيف عقي ناك ام لك ىف هسمغ

 د يل ل را زال 10101 و تو نايا ليوم

 مهنيب لظو « دسأ ىبب ةيداب ىلإ جرخف « هدشر ىلإ اليلق باثو . هرصعل نوجاو
 « هنطوم وحن ههجو ىلو هنكلو « داعو 220 ةغللا عيباني نم دوزتي الماك الوح .

 سورد ن هلهني ذخأ ان" « ا ءاحصفلا بارعألا ءاقثل هحاولأب دب رملا ىلع دفي ذحخأو

 ظفحو ميدقلا رعشلا ظفح ىلع هثح ىذلا رمحألا افلخ ةصاخو مهتارضاحمو نييوغللا

 ابدأ هنع لمحق مهملعأو هرصع ةاور رعشأ نم فلخ ناكو «هزيجارأ نم تاثملا
 :(* هل هيثئارم ضعب ى لوقي هيفو « اسعساو

 0 ام الإ ”لعلا دمي هل قم قلع قرأ ذإ ملعلا امج ىَدْوَأ

 ْفُحصلا نم ىَتَبْجَت ال ةياور | ْفِرَتْعَن هنم ْنْدَن ام ىتم انك
 : هنإ اولاق ىبح ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا بلط دقف ةغللاو رعشلاب فتكي ملو
 رظنو ظفح بحاص فالتخالاب ًاريصب اينتفلاو ماكحألاب افراع ًاهيقف املاع ناك »
 . "١ ههباشتمو همكحمو هخوسنمو نآرقلا خسان فرعي « ثيدحلا قرطب ةفرعمو

 قباسلا لصفلا ىف انب ًرمو « نيملكتملا نم هريغو ماظنلا دنع مالكلا ملع اًضيأ بلطو

 تحي وينو ايوا يحرس هب دياويما

 م هلصو دقو . ©" رعشلا ظن ىلإ لقتنا مث * املكتم أدب هنأ ةاورلا ضعي

 . ١ ص ناويدلا (ه) 7١8 . ٠ ص زتعملا ن 5 2010(

 . ٠١١ صزععملا نبا (5) . اهدعب امو 78 صروظنم نبا ( ؟)

 ناويحلا رظناو 707+ ص زئعملا نبا (17) . ١7 صرواظنم نبا 3
 4 ظ . ١.9/5 ناويحلا (غ)-



71 
 ا

 "تافاقثلا نم هذخأ روصت ةلثمأ انب ترمو «نوملكتملا اهب لصتي ناك ىئنلا تافاقثلاب

 1 اقع 0 ناك ةينانويلاو ةيسرافلا نيتفاقثلاب هلاصتا نأ ق كش الو « ةيدنهلا

 نم أريثك كولي هلعج ًاديعب اًناسحإ ةيسرافلا نسحي ناكو « لصألا ىسراف ناك

 « ةفلتخملا اهبادآ نم هريغو عفقملا نبا همجرت مف رظن هنأ دب الو « هراعشأ ىف اهتاملك

 ملعب هفقثت مكحب قطنم نم اهب لصتا امو ةينانويلا ةفسلفلا ىف رظن هنأ دب ال اًضيأو ْ

  ىذلا نوكي ىتحو هراكفأ عمجبب الو ملعلا اذه ق نكمشال ملكتملا ناكذإ ؛ مالكلا

 هتاي رمح قو . 20 ةفسافلا مالك نم نسحي ىذلا نزو ىف نيدلا مالك نم نسح

 : ىراصنلاو دوهيلاو سوه لا سوط ىلع اسقيقد افوقو فقو هنأ ىلع هع ةلالد لدي ام

 نأ فداصتو 3 اريك اكيش اهنم ظفحمو حلملاو رداونلل غرفتو 0 أ"! يهدئاقعو

 نوكيلو « هتابعادمو هتابياطم رثكتل ه”دعأ امم ء 240 في رلظ حورلا فيفخ ناك

 © : لوقيف « ىكمربلا دلاخ نب ىحيل هسفن نم كلذ فصيو ءارزولاو ءافلخلل ًاريمس

 اكرسل كيلإ هب تدذبن دق ول ظ ا

 ىكح نم ةياكح ىملع ىف ديزيو 2  هعبطب ميكحلا ( لجرلا انأ ىلإ

 ' اكحضيف ّبحأ نم ثّدحأ اهك مهنع بتتكأ ءافرظلا عبتتأ

 تناك دقف « هترصاع ىلا ل1 سن نم يرق نكي م ةفلغ نم رقزلا لعب
 لازي ال وهو « ابح هتفغش ةأرفا لوأ تناكو « ةذاشلا هتريسو هتايمالغ هيف ىردرت

 جرفلا وبأ دعو نييفقثلا ةيراج نانج ؛ ءاملعلا تاقلحو دب رملا ىلإ فلتخي ةرصبلا ىف

 هل لسرتو « هتايلزغب ال لسري هارنو « اهعم هرابخأو اهيف هراعشأل 2"! هيناغأ ىف الصف

 تا 19 لرقيل ىتح , ففش اهب دادزب وهو ٠ اهمتشو اهسبسي

 قيحن يبا كيفي ىرج سيلأ . 0 ىل كبس كنع ىناتأ

 ىبحل الإ هّلك اذ امف ىلوقت نأ كلادب ام ىوقو

 ءارغش نم كيالج نمنف دانك هقالدو: هيف شحف ال فيفع لزغ اهيف هلزغو

 ..54 ص بادالارهز ليذ )5 540 . ١4/١٠ ناويحلا 010

 . 58 ص بادآلارهز ليذ (5) ىبرعلا رعشلا ىف هيهاذمو نفلا رظنا (؟)

 .اهدعي امو 5/1 ( ىساسلا عبط) فاغأ 50 .ىشباشلل تارايدلاو ١١ صن افه ابأو ١؟”ص

 ظ 1 . "57 ص ناويدلا (؟7) . ١١١ ص (ددادغي عبط )

 6 ١ ١ص زععملا نبأ 60



59 

 هتايح تناك ذإ « اًمفسآ الو هيلع اًبيكاب ال ةعجر ريغ ىلإ هنطوم قرافف « ةرصبلا
 ظ هنأك رعشي ناك ىبح قافرلاب هتقالعو نانجي هتقالع ى قافخإلا نم ةلسلس هيف

 :(١١لوقي كلذ قو « ةيرحلا بيلس

 ادولا مهلا د 3 رمصبلاب 1-25 نم انآ

 هم 9

 !ددع مهل يلا نمو  ىلاوم اوناك ضو

 ادَص نإو ص دإو ْ ةاعرأ تءيذك < لو نمو

 ادج دعب دادغب عام ] انيرش

 ادهع مكل ىَعْرَت امف ادهع انل عت الف

 لانو هحدف ديشرلا د نب ةمئره همادق نأ دادغب مدق نيح ثبلي ا
 دادغب ىحاوض َْى وأ أ خركلاب ”ةناح كرات ريغ َ هلذابم 2 اهقفني قخأو 6 هزئاوج

 « ةلجد *ىطاوش ىلع ةشبنملا ةريدألا نم ريدب رخآل نيح نم اًملم « اهداترا الإ
 َ روجفو مثإ نم هل ذل ام لك اهيف فريقي ةريبك ةناح ىلإ هتايح تلوحت انأكو

 دوعي ام ناعرس ناك هنكلو « 2" رجدزي هلعل ًارارم هسبحف ديشرلا عمس ىلإ كلذ ىتراو

 هآر نيح ًاديدش اًبضغ هيلع بضغ دقو . هتيرح هل "درت نيح ةئيسلا هتريس ىلإ
 افعف داع مث « !”هسبح لاطأف « نيينميلا هيلاومو ناطحقب رختفيو ناندع وجهي
 مهنم هلوب رقي اوناك دقف « رركتملا وفعلا اذه ى رثأ ةكماربلل ناك امبرو « هنع
 مهبكني نيحافقيمع انزح مهيلع 5 أرثو « رمسغلا ماو مهرب نم هيلع نوقدغيو

 ظ : 0*2 هلوق لثع مهيثريد ةرجسهلل رن سووا"

 اكارد هتابيصم مهيف تلاوت ذإ ٌرهدلا ملظي مل
 2 اهكاذل - مهاداعق هلنم ىداعي ص نوريجي ردا

 و بيصخلا 5 جارخلا ىلاو حدميل 2( رص طاطسفلا وحن ههجو ىلويو

 نم هيلع ىضأو « الفاح الابقتسا هلبقتسا دقو . هلثم اًيسراف ناكو « ديمحلا دبع

 )١( ص تاويدلا 2.155 ] 0 0-0-0 :
.١١ 

 ص نانفهويأ 600 . 7807 ص حشوملاو
 ص نافهوبأ (؟) ميرا“ ١٠٠
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 :(١1لوقي هلو « ةخدم ريغ ساون وبأ هيلع ئضأ اك « ًاريثك هلاؤن

 رحب امكالكف اقفدتف  ٌريضِم هذهو بيصخلا تنأ رتى د 0 ريم 2: 3 ]

 0 رم هله سشعئنر كلادنو ارصم هّوأم سشعني . لينلا ا لهأ ه٠ .٠ 7 #0 7 . ظ ْ

 « قاسو مدق ىلع مئاق نوما ثيح دادغب ىلإ ًاديدش اًنينح ” نحب ذخأ ام ناعرسو
 : 2 هلوق لثم نم « ةفلتخ روصب نينحلا اذه روصو

 + . 3 : ا ا
 نيئح قارعلا فانك أ وحن لو ظ ح زان طاطسفب ىنأ انزح ىك

 (ه98١1-ذ9“١ نيمألا هفلخو قوت نأ ديشرلا ثبلي مو دادغب ىلإ داعو

 مرار اعل ريبك فصقم ىلإ ةفالحلا رصق لوحف وهللا ىلإ ديدش ليم هيف ؛ناكو

 كلذ ”لغتساو 2 رمخو لزغ نم ءاش ام هل ظنيو هحدمب هل اميدن ساون ابأ ذختاو .

 ربانملا ىلع راقت هبويعب ابتك لمعي ناكف » « نيمألا برح ىلع مزع نيح نومأملا

 لاقي ًارفاك ًانجام ًارعاش الجر صلختسا هنإ لاق نأ هب هباع امثه ناكو « ناسارخب

 وهو « مراحملا كتهيو مث آملا بكايت رمخلا هعم برشيل ناعو , نسحلا هل

 : لئاقلا

 رهجلا نكمأ اذإ 7 ىبقُسَت الو ردا ىل لقو و ىقساف الأ

 رثس اهنوك' نم تاذللا ق رجح الفا .ىتكلا م ىذدو وهن نم مساب حبو

 كلذ لصتاف . « نولا ق ساون نأ راعشأ كفيف هيدي نيب لجر موي ناكو

 . هريزو عيبرلا نب لضفلا هارغأ ذئنيح « هتني ملو رمحلا نع ساون ابأ ىهنف نيمألاب

 هحور اهيف اًنعيشم راعشأب لضفلا فطعتسي هسبح ىف ىضم دقو « هسبحف « هسبحب ظ

 ] ىحبسلاوأ حيباسملل هلمحو هتهبج ى دوجسلاتامالعو هكسن نم رَّوَصُني امب ةهكفلا

 هيلإ درو نيمألادنع هل فطلتف لضفلا هيلع ضطعو' .٠" هَل ف فحصمللو هعارذ

 .. نه نضةاوونلا 0 0000 ربك ضيئارسلا (1)
 1 0 ْ . ه7 ص رظناو 559 ص ناويدلا (؟)

 لوألا ىمابعلا ١
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 ىلإ بيئي لخأف « ةخوخنشو ةربك هتلعو *دسلا هب تمدقت دق تناكو . .(١!هتيرح

 مث « ًارارم كسنت هنأ ىلع لدي ام هرابخأ قو « دهزلا ىف ةفلتخم اًنايبأ نيو « هبر
 قب ناك نيحو «ديشرلا نمز ىلإ كسنلا اذه تارتف تيقر امبرو « هنيمغ ىلإ داع
 ظ ناك تاودص ىه امنأكو 5 2" ةرجسهلل ١84٠ ةنس ججح هنإ لاقي ذإ ؛ نجسلا ى هب

 دقو © هدعب نم قوت نأ ثبلي ملو « نيمألا قوتو . هاياطخ ىلإ عجرب 6 اهيف قيفي

 رخأت ص 0 ١96 ةنس ىلإ هب مدت نم : نم مهنف "' ' هتافو خيرات ف ةاورلا فلتخا

 نأب دهشي نيمألل ءاثر هناويد ىو ليلقب نيتئاملا دعب قوت لب ليقو ١44 ةنس ىلإ هب
 هنإ ليقف « (4) هتافو ببس ىف اًضيأ ةاورلا فلتخاو . ١8 ةنس لبق نكت مل هتافو

 هامرو همأ هيف ركذ اعذقم ءاجه تبون نب ليعامسإ اجه لب ليقوةيعيبط ةافو فوت
 هل سد لب ليقو « رهشأ ةعب رأ دعب هتلتق "مس نم ةيرش هل سدف « ضفرلاو لخبلا
 0 . تام ئح هيرض نسم

 ني وكت َْف تكرتشا ةريثك رصانع نأ ىلع حوضوب لدب ام انمدق. امف لعلو

 اهرصاع ىلا تافاقثلا لك فدو جازملا داح اًيسراف ناك دقف « ساون ىلأ ةعيبط
 « ةينارصنو ةيدوهيو ةيسوجم نمو ةينانوي و ةيسرافو ةيدن» نمو ةيمالسإو ةيب رع نم
 ةيسفنلا هتمزأ كلذ ىلإ هعفدت « اهاياطدنو اهماث ١ قو ةيداملا هرصع ةراضح ى قرغو

 : أجلم لب « ةادأ قسفلاو نوا نم ذختا امنأكو ةفرحنملا همأ ةريس ءازإ ةفينعلا

 دصقنو نوما روص أوسأ ىف ىدرتو « اهنازحأو ةايحلا مومم نمو هتمزأ نم بورهلل
 رباع داحلإ هنكاو« نيدلا ىف ًاداحلإو ًادرمت نلعيانايحأ هارنو . ناملغلاب ذاشلا هلزغ
 نيح هتقدنز رهظي ناكو « اقيدنز راشب ناك دمف ؛ راشب داحلإك ةديقع داحلإ ال

 قنتعي نكي ملف ساون وبأ امأ «فودللا هذخأي نيح اهنطبيو « هسفن ىلع ىفخي ال
 نيدلاب حاصف « اهشاع ى ولا ةراضحلا ذالمل ديعتبو «نوخملا قئتعي ناك امإ ةقدنزلا
 برطضم ةيحانلا هذه نم وهو . هعاو هنوجمو هرمخ نع اقئاع هيف ىرد هنأك فينحلا

 )١( بادآلا رهز ١١١/٠ ل ْ .ليذو اهدعب امو 1 ]
 ص بادآلا رهز ١85 ءا رشلاو رمشلاو هن واتس نبأ 8 )> ءارزولاو اهدعي امو

 اهدعب امو 50 صئرايشهجلل باتكلاو .  ' .الم# ص

 : كَ ص نافهوبأ 6 :4) ةرهازلا موجنلا رظناو 4 ص نافهوبأ )0( 7



 ' دقف 0

 هنأ نلعي ةراتو '''"روشن الو ثعبب نمؤي ال هنأو هنب رهذد نلعي ةراث باطصاولا دشأ

 2صصك1 ا 6 صاع نمؤم

 اهب لاق نك ماظنلل هراوحو قباسلا لصفلا ىف انب رم ام وحن ىلع
 ا

 يدنا ريع زيتاسززم قاوم ارصنع هلك كلذ عم ظحالا نأ دب ذل

 نيدلا هجو ىف ريثك حايص ىلإ هرج ىذلا وه كلذ لعلو 3 ثبعلاو لزخلا ىلإ ليملاو

 . نكاو مالسإلا ريغ نيدأ ام هللاو » : لاق هيرصاعم ضعب همولت اذإ ناكو ؛ 2« فينحلا

 حايصلا اذه روهمج نأ فرعي كلذب وهو (”) «متاظعلا لوانتأ ىح نوجا ىب اًزسن امبر

 تددرت كالذ لجأ ن نمو « ةناجو اثباعتو الزه رمخلل هترقاعم ءانثأ ىف همظني ناك اممإ

 مهئارعش ' فوقوو برعلا مجاهي وأ نيدلا مجاهي اهايانث ى هارن ذإ « هتايرمخ ى هتاربن

 برعلاو نيدلا ىلع هتروث فقوأ هتظقي هيلإ تداعو احص اذإ ىتح « لالطألا ىلع

 ُْى تذوب .تتعتو .رايدلا ءاكبو دل فاصوب هحئادمل مدقي ىنضمو اعيمج

 . هريعب وأ هتقان ىلع ءارحصلا

 « رعشلا ىف هريصع بيجاعأ نم دمعي ل هتاينوجم نم م رغرلا لع ساوف وب و

 رعشال ليوطلا سردلاب اهلقص تاكلم ىهو ؛ ةعيدب ةيرعش تاكلم ىلظحي ناك ذإ

 . ةغالاب ملعأ ادجأ تيارا + لكتاحلا لاق ىح .ةلصألا هن ,رعلا ةغللاو ميدقلا
 ىبالسإلاو:ىلهاتللا رعشلا نلاوق قد املع معلا اذ اذه ىلإ فاضأو !«ساون ىلأ نم

 بلاوقلا هذه لالخ نمو « نييسابعلا لئاوأ نم هبارضأو راشب دنع هيلإ تراص امو

 ةعوضوملا ديلاقتلا ىلع هيف ظفاحب هاجنتا : نيهاجتتا ىف ومنت هتيصخش تذخأ اهعيمج

 هسيناعم ىف ددحي « اًنعساو ًاديدجتت هيف ددحجي هاجتتاو « ديدجتلا ىف طتشي نأ نود

 ىف كاسن اًهيب « هيئارمو هزيجارأو هحئادم لوألا هاجتالا ىف كلسن نأ نكمبو
  حيدملا امأ . هوهو هثبعب لصتي ام لكو ةتايرمخو هتايلزغو هيجاهأ ىناثلا هاجتالا

 . "مص نافهوبأ (0) 00 م7٠ ص نافهودأ )10
 . 4؟ا//اب دادغي خيرات ( 4 ) . ؟"ه ص ناويدلارظنا (؟)
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 - قى هتيئار لثم ةعيدب دئالق كلذ ى هلو ةميدقلا هتامدقع هيف ظفتحم ام ًاريثك ناكف

 : (١!سصخلا

 ريع + كردل ىجري م رو 0 كوبأ انتي ةراخأ

 : 29 نيمألا ىف هتيميمو
 ى هر 2 ى2 3 0 ١

 5 ءاتست ةشاشنب كيف قت مايألا كب تلعف ام راد اي

 ناك هنأو ءارحصلاب هتلحر فصو ى راشب لثم ليطي نكي مل هنأ ظحاليو
 : 2 ديشرلا ىف هلوقك نيحودمملا تعنب ملي نيح ةغلابملا ىق هنم ريكأ قمعتي

 َةلَخَت مل ىلا ٌفّطنلا كفاختل هنإ ىّتح كْرْشلا لهأ تفخأو و ع 7 َ ] -و ا

 ظ : *!هيف اًضيأ هلوقو
 رم

 ناكمب فكن 0 مل ظ ناك لاق بولقلا ىف در - كلم

 ظ : 257 هتقان اًبطاخم نيمألا ى هلوقو

 نايس نُكرلاو هتحار ٌليبقت اكلم ىغلبتوأ ىاستال قاذ أي

 ناج نمو سنإ نم هللا ارب مم رمق ىلع مي نم ريخ دمحم

 ىبح لاللاو ةيسدقلا نم ة 55 ةلاه نيمألا ىلع ىنضي ةديصقلا هذه ىف هارنو

 ع نوجمو وه هس هبف عرس ناك امن مغرلا لع ملسو هيلع هللا ىلص كوسرلاب ههمشمل

 ىلع اًفينع اًءدر ادار ةفالخلا ىف نييسابعلا قح ررقي كلذ فيعاضت ى درطتساو
 : 2" هيحودمم ضعب ىف هلوق ةفيرطلا هتاغلابم نمو . نييولعلا مهمع ىب

 فاري سيلو .ىرهد ىرت ىييَعَف هحانج 00 ىرهد نم تيطغت

 ناكم 0 ام ىناكم نيأو تردامل ىمسأ ام مايألا ْ لأَسَت ولف

1 

 ىلإ | -8 كمعي ناك هنإف راش م هب زاتمع. هحيئاذم ضعب ف رخآ بلاجو

 . اهدعب امو +6 ص ناويدلا 0 . 5 نص ناويدلا (؟)
 2. هاب ص ناويدلا 0 7؟) ا ىرت : عاتست 0 ( :

 . ١١د ناويدلا ) 0 (
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 ةلكاش ىلع هحئادم ٠ اهنم فلؤيف ةفحلاو ةموعنلاب جومت ىلا ةقيشرلا ةبذعلا ظافلألا

 : 2(! لوقي اهيفو نيمألا َْق هتينيس

 0 و

 سبتفي ارو نيدلل 001 مامإلا نكشف

 سبع نإكحضي فيسلاو هكيضل ٠ زودبلا - كب

 قرأ راتخي فيك امهقيرط نع فرعي « فهرم قوذو قيقد سح هل ناكو

 ىح كلذ ى وندي ناكو ؛ عمسلا ف اهالحأو قطنلا ىف ىف اهتفحأو اهقشرأو ظافلألا

 ىلإ اهبرقأو اهرسيأو ظافلألا لهسأ رايتخا نسحب ناك ذإ « بولقلا فاغش سمب
 ' نع ىاجتي ناك كلذ لجأ نمو . ةيمويلا مهتايح ىف سانلا ةنسلأ ىلع ىرحي ام
 وأ هيف ىغتبي ناك هنإف « هنم ريثك ىف لق وأ « حيدملا ىف ىتح « ءامدقلا ظافلأ

 ليست ةبذع ةغل نم مهيِلع ضرعي امب هيعماس بابلأب ذخأي نأ هضعب ىف لقألا ىلع
 . ةقاشرو ةفخ

 بلاوقلاب اكسمت رثكأ هحراوجو هتاودأو ديصلل هفصوو هزيجارأ ساون وبأو

 ءارعش نم هبارضأو ةليسخسن وبأ « عضوملا اذه ريغ ىف انب رم امك ءهقبس دقو « ةعيدقلا
 ىق ىضمو « فصولا اذهل ةادأ زجرلا ذاختا ىلإ لدْرَدمّتشلا لثم ىومألا رصعلا

 نرسقو . بيرغ ظفل نم هب لصتي ام لكو بلاقلا اذهب كلسمتلا ف مهيك احن مهرثإ

 ىف هلوق ةلك اش ىلع روصلاو ىناعملا قف ديدجتلا نم ًابورض ةديدشلا ةاك احا هذهب

 احسب 0

 ليللا لدعناو

 ِهب انجه الط بلكب انجه
2 28 : . 

 هيارمسنا ىدل همذتم ناك

 )١( صزتعملا نيا 5١١ .
 . ٠١/7 ناويحخلاو 8٠١ ص ناويدلا 00

 ضايب هرعش داوس طلاخم ىذلا : طمشألا )0
 ..بيشلا

 ] 5 ىلإ

 يال لقال يفك

 ىشبحلاك
 تا ِ و 2

 3 0 نبضات

 هت لمس هر

 (*!هباسسنا ق جس عاجشانتم

 0 . ةوقب عزاني : فستني و0
 عاجبشلا َ هعأ ارسإو هبايسنا : هيارسنأ )0 (

 ا ل
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 ١ 0 ند ٍ هَ ساو ًٌ ٠ و 5 0

 "1 ةنانكا نه رك ان لع وفني * هد انلكوت اه | 8 نأك مَ به ى- 0
 هَ صان ديل

 ”١ هبانو هرفظ ىرسأ نح رد - فو شحفولا ما وم د ىرذد

 ناك دإ هرعش ُْى اماه انكر ا ىهو © روصلا هذه لثمت هتايدرط *يىلتمتو

 نا فيكو اهيف ددجل فيك فرعي ناكو 6 تاراعتسالاو 6 نم 2

 ةصاخو « بيرغلا نم هيف نكن لوو  الوقصم الزج اي ولسأ هيثارمل رو 0

 ني فمحتد لقو ) هذاتسأ رمحألا فلخ لثم نييوغللا نم هيكبب م ناك

 ةرار< زاتمب هيثارم قوهو . نيصرلا نولسألاب انا لظيب لاح لك ىلع 0

  ىهو : نيمألا ىف هيثارم اعيمج اهدوجأ ناك ايرو « ةفطاعلا قدصو ةجهللا
 »ا 209 لق لثم نم قيمعلا نزحلاو ةعوالاب ضيفن

 هيشان ةّينملا ىوُطَت ال سيلو دمحم نيبو ىنيب ام تملا ىوط 2
 ركاذ ًرهدلا اهلام سفن تيداحأ اهميدتست ٌةَرْبَع الإ ّلصو الف

 رذاحأ هيلع ىبش ىل قبي ملف -هدحو توملا قالا هيلع تنكو
 َ يف 3 2 دوا ظ وق ِ 50

 رباقملا بحأ نمم ترمع دقل هدوأ ال نمب رود ترهحع نشل

 نجسلا ىف اهمظن ىلا هراعشأ لوقصملا نيتملا بولسألا اذه سفن نمو

 ] . 7 عيبرلا نب لضفلا هريزوو نيمألاو ديشراا اهب فطعتسي

 « ةئوروملا بواسألا نسب ضارغألا كلت لك ىف دتعا ساون وبأ ناك اذإو
 هيف كلسمت عون : ناعون هيجاهأو « نوجناو لزغلاو ءاجحلا ىف ددجي نأ لواح هن

 7 نييناطحقلا هيلاوع رخفيو نييناندعلا وجهي ناك نيح كلذو «ةيديلقتلا عاضوألاب
 بلاثملاب بعت ىهف « قدؤرفلاو ريرج ضئاقن طحن نم دئاصق ىلإ عمتسن اننأكو

 )١( 1؟95 ص تاويدلا (:) . هؤاطغ : هبانق « رفظلا : روفطألا .

 ص ناويدلا 0( 4 هضيشمو هبأر 5 : هباصن رهام : عاتص ٠١5 أهدعب امو .

  0اهدعب امو ١١ه ص ناويدلا (5) .وحمب :وفعي . هيلع اندمتعا :هب انلكوت .

 . ىقايفلا ىف ةقلطنملا شحولا : شحولا ماوس 62
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 اهيف رضاحي وهو ةديبع ىلأ نم اهعمس املط ىلاو امهضئاقن ىف اهفرع ىلا ةيلبقلا
 هلبق نم اهدّهم ىتلا بوردلا سفن ىف هيف ىرحي ناك ناث عونو « ةرصبلاب هبالط

 ةهج نم برعلا ىلع بغشي هارن ذإ « راشب «٠ هموصخ ىلع قلطي نأ لواحبو
 ساون وبأو . هورصاع نم ضعبو راشب اهقلطي ناك ىلا ويس ماهسلا سنن

 اذه حص نإ  هتيبوعشف « راشب ةيبوعشك ةيبوعش بغش برعلا ىلع بغشيال
 التعبير  اه سرفلا ةراضحو ودبلا ةنوشخ نيب نزاوي ال هنأ كلذ « رخآ نول نم

 ةراضحلاو ةنوشخلا كالت نيب نزاوي امنإ « نييقيقحلا نيب وعشلا نم هريغو راشب عنصي
 افركع امهيلع فكعي ناك نوجمو رمخ نم اهيف ىرحي امو ةيداملا ةيسابعلا .

 «رايدلاءاكبو لالطألاو موسرلاب فوقولاىلع ةحماج ةروث لكش هدنع كلذ ذخأيو
 :2'!هلوق ةلكاش ىلع رمحلاب عاتملا ىلإ ةراح ةوعدو

 '"دلبلا ةراّمخ نع ُلأسأ تْجُعم ةّلئاسي رمسر ىلع قشلا جاع

 ؟دسأ ونب نم ىل لق كرم رم ال دما قف نيضاملا للطت لغ نكس

 دضتنمو يون ىلع كلاب نيبو 2 اهركاسد ىف رمخ تعان نيب مك ”'

 دمجلاو حورلا نيب قرفت ةءارفص ةّقتعم اهّبرشاو « كتمدَع اذ َعَد

 نيرصاعملا ضعب بهذ امك كلذ انيمس اذإ ساون ابأ ءلظن نحنو "7 ١ ةيب وعش
 ىلع ءاكبلا هسفن وه ضفري مل كلذلو . نجاملا ى ناعمإو نجامت وه امنإ « ةقح

 مادطصألا ىلإ هجازم ةدح هتعفد دقو . ًاريثك اهاكب دققل لب « ةيدابلا لالطأ

 تخون نب ليعامسإ لثم ,هدئاوم ىلع ىعريو مهحدمي ناك نمو ءارعشلا نم ني ريثكب
 ا اا : ؟2هلوق لثم نم لخبلاب هيمري لازي ام ناكو 00

 0 "ا هر رى

 افري قشنا اه اذإ ى  ٌةَولاك ليعامسإ ريح

 ىخي فيك هيف هع ْدِصلا رثأ نم اًبجع

 .  ةبيبحلارايد ديري « سانلا عمجت ناكم : دضتنم . 555 ص ناويدلا (1)

 1١980( ةنس ةعبط ) ءاميرألا ثيدح (4) . يافطة

 5 ب “0 يملا كالا نع ةيرقلا ىهو ةركسد عمج : ركاسللا ()

 . ١,77 ص ناويدلا (ه ) « لويسلا عنمل ةميحلا لوح ةرفح : ىؤنلا . ةميظعلا
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 182 2 ةمألا ٌفطلأ اذه كعافر نإ
 نابأ امأ « ىشاقرلا لضفو ديمحلا دبع نب نابأ امهب مدطصا نيرعاش مهأو ظ

 ,(1 هز رث اح هسخسبف « هزئاوج ردقي ءارعشلاو رعشلا ناويد ىلع هنوميقي ةكماربلا ناكف

 حصنف 5 ًارعش ةنمدو ةليلك مل لقني نأ ساون ىنأ ىلإ اوبلط ةكماربلا نإ لب لاقيو

 هب ىلختو « هنم ىعتساف « ةريثك باعص نم كلذ همشحي امل عنصي ال نأ نابأ هل

 ساون وبأ كلذ فرعو . اليزج الام هتمجرت ع ةكماربلا هاطعأو « همجرف نابأ

 ساون وبأ ناك 2"! ةفينع ةموصخ امهنيب تبشنو هاجهف « هيلع لاتحا هنأ هل نيبتو
 هسفن ىلع هب هاجهام دشأ نم ناكو 20 ماثالا فارقاو ةقدنزلاب اهيف هيمري لازو ام

 ىدحإ ىف لوقي ذإ ةكماربلا لاثمأ نم ءارزولل ًاريمس نوكي نم قيلت ال تافصي هل هتعن
 : © هلّمُث اروصم هيجاهأ

 © ماجْحَجلا ديسلابىرزُيو ق حلا ىلع هلولملا لمْحَي ام كيف

 _حامط لك قوفي حامطو ٌديِدَك َْبْجع كيفو ُهيِت كيف
 حارلا تع ثيدحلا ديعُت 5 ايت بذكلا ملقم فلا داب
 ديسعلاك هل راصو « ةكماربلا دنع نابأ طوقس قى اببس تايبآلا هذه تناكو

 ىلإ عجري ىشاقرلا لضفب همادطصا نأ رهظيو . هلي الإ هل ركن الو هاقلي ال
 ع ًاريثك بناخلا اذه نم ساوف وبأ هاتأف « اًعيلخ ناكو : هز ةكمارلاو نابأ م.دقت
 : 0 هلو

 اكلم نيكل شاب تنك انا ةريرتعا يد ىلا هللاو

 ةكماربلاو بيصخلا 'لثم هومركأ "نسم ىنحو« نينغملاو نايقلا ىف ةريثك جاهأ هلو

 شحف ىلإ ىضُنفَي ام ًاريثكو تائيسلا سمتلي اًممئاد هيف وهو « هئاجه نم اوملسي مل
 . كيدشس عاذقإو

 أر ُْق ل نم هل ام عورأو « ناملغلاو ةأرملا ىف ريثك لزغ ساون ىنألو

 تناك اهنأ بيرغلا نمو « ةقداص رعاشم نع هيف ربعي ذإ « نانتج ىف همظن ام

 )١( صزتعملا نبأ *٠٠١ . ) : ( .نصزتمملا نيا ٠١8 .
 صزيعملا نبا (؟:)  . 51١دا دا قمحلا : قرحللا (ه) 1

 . ١98 ص ناويدلا )١( . اهدعب امو ١8١ ص ناويدلا ()
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 فلكو«ًاكلاهت اهيلعو اًمارغ اهب دادزا هتدر املك وهو « اًفينع ًاركنم اًددر هدرت

 ى بدنت اهآر دقو « هلوق لثم نم ةعيدب تاعوطقم اهيف هلو « فلكلا دي
.)١( 1 

 مك ال

 0 2 8م ِ 0 ] ع ن8

 بارت نيد أوجش تبدئي رمتام َق ترصبأ أرمق اي

 تاجحو ظ تانئآذ مغرب 0 مر لل ل و

 1 و و هر

 1 تانغي درو هلأ مطليو 0 نم ردلاى ريف ىكبي

 بابلاب كل اليتق ِكّباو  ِةَرفَح ىف لح اتْيَم كّبَت ال
 مه هه *َ
 بأد ًاتوم لاز ال (5ىلاد هرصيبأ نأ ناك و هبابحأ

 « ةقرحم ا هرانو اهبحي ا ىلطصي هلعج امم « اهاقلي نأ اًموي عاطتسا ائبعو

 ىلا ةديحولا ةأرملا اهلعلو « هراعشأ نم ع ى هب « اليوط اباذع بدذعتيو

 اريثك الا قومي ةاتقنل ةارتوو هرمأ نم ء نك لك هيلع تكلمو هيلقب ترثأتسا

 عم ىبح « قوذلا هنع وبني ىذلا شحفلا نم ريثكب هبوشي « اهيراوجو اهئامإ ىف
 مهحراطتو ءارعشلا اهيف لبقتست مايأ انو ةفيرظ ةرعاش تناكو « ىطانلا ةيراج نانع

 نم هناويدو . (؟) ةثباعمو ًافرظت ةءاذب نم هيف نوضوخي ام لك ف مهعم ةنعمت « رعشلا

 دادغب ىلإ نوساخنلا نهبلجي ناك ىلاللا تالذتبملا ىراوخلا روصب ةيحانلا هذه

 ةفعلا نم انئيش نفردع املقو « نوجملاو ةعالخلا ىلع نابقي نهنم تاريثك تناكو

 ظ ظ ظ . ةراهطلاو
 ق' ةمضو حبصإ ىبح ؛ « ناملغلاب ذاشلا ساون ىلأ لزغ ىف شحفلا عستيو

 ىيقحلا هقسف نع كلذي ردستي ناك هنأ ظحالي زتعملا نيأ ناك نإو: هرصع نيبج

 نساوت ىأ ة ةيسفن رسسفت نأ أطحلا نم نوكي كلذ حص اذإو . 2*”تاعيلحلا ىراوحلاب

 هتايحو هتريرس ةقيقح ىخيأ اهب رهاظتي ناك ىلا ةذاشلا ةفآلا هذه ساسأ ىلع

 ًاريثك نإف ٠ هداحلا نع انثيدح ىف هيلإ انرشأ ام انه ظحالن نأ ىغبنيو . ةنجاملا

 انثباعت رمحلا سلاجم ىف همظني ناك اًنعيمج ءاسنلاو ناملغلا ىف شحفملا هلزغ نم

 )١( ةداعلاو نأشلا : بأدلا () . "51 نص تاويدلاو 0/36 قاغأ .
 (  0 0]او نيحلل 0 00 ردلإ 0 ١ 5 ) ه5 دب رغلأ دقعلا .
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 )19:  هلوق لثم نم ةعئار تابيأ ىلع للا اذه ايانث ىف عقن ام ًاريثك نأ ىلع « ةناجيو
 برضت اه رم . نم لكف برقع هنيع ى هل نم اي ٠ ريب ماي

 3 يما م6
 برغت أم انكشلاو ةعلاط هدخ ىلع سس هل نمو

 ةيمكلا ثيح نم ءاوس عتفادم ريغ ىبرعلا رعشلا ىف ةيرمحلا نف ذاتسأ وهو
 . نوجلاو قوسفلاب ًارهاجم « اهب ىتغتي رمخلل شاع ىف « ةيفيكلا ثيح نم وأ
 . « ديزي نب ديلولا روهظ ذنم ءارعشلا ةنسلأ ىلع عيشي ذخخأ دق كلذ نم ءىش ناكو
 ةرصبلا ىف ناجنا نم مهتاباصعو بابحلا نب ةبلاوو سايإ نب عيطمو راشب هامنو
 اهتروص لماكتت ةيرمحلا اذإف ؛ اي هب عستأ ساون اون ابأ نأ ريغ ؛« ,ةفوكلاو
 « ةيعوضوملا هتدحو هل ؛ القتسم انف حبصتو تاعوطقملاو دئاصقلا اهل ”درفستو

 ٠ ًانيعتسمو ةقيقدلا ىلاعملا نم ريثكب هتدمأ ىلا ةيصخلا ةيلقعلا هتاكلمب كلذ ىف اًنيعتسم
 تاراعتسالاو تاهيبشتلا نم ريثكب هتدفر ىبلا ةعيدبلا ةيرب وصتلا ةيلابحلا هتاكلمب اًضيأ
 هتوفت نكت / هنإف اًنايحأ قيقدلا .ىيعملاو ردانلا ريوصتلا هتاف نإ ىبحو « ةعرابلا

 اهمعطو اهقتعو اهتاندو اهسوتك نع ثدحتي ىضم دقو . ظفللا ةقاشرو ل
 اهتاقس ىديأ نم اهئاستحا ىلع هكلاهتو همايهو اهب هفلك ًاروصم اهسلاجمو اهتحئارو
 0 :(9لوقي« نايقلا تانرو برطلا تالآ نيب.

 مادو 0 مادو عام شيلا افإ
 مالس ايندلا ىلعف اذه كتاف اذإف

 نمو « تاناحلا ىفو نايقلا تويب ى نوجناو رمحلا ةايح ىوس هيأر ىف ةايح الف
 فصو ىلإ لالطألا فصو نع لؤودعلاىلإ ةعسا أو ةوعد هتابرمخ ىف وعدي ىضم رم

 1” هلوق ى كلذ روصي ام وحن ىلع « ةاقسو ءانغ نم اهب نريقي امب علك رمحلا

 قرولاك ءارمح نم درولا ىلع ْبّرْشاو 2دنِه ىلإ برطت الو ليل كبت ال
 (9دحلاو نيعلا ىف اهنردح هتَْدِجَأ ٠ امراش قلَح ْق تردحنا اذإ ًاسأك

 )١( ص ناويدلا (؟ ) . 407 ص ناويدلا 586 200

- . 
 هتطعأو هتدافأ : هتدجأ (4) ش . ؟؟5/١ ديرفلا دقعلا (؟).
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 سس 1 8 ' ىلا 57 عَ
 دقلا ةقوشمم ةيراج فك ىف ةولّول ساكلاو ةتوقاي رمخلاف

 وم م َ 2 : 0-0 ْ 1 1

 لب نم فور نم كل أمق ارمخ أهمف ندو ارمخ اهدي نم كيقست |

 ىباا ماثآلا ةلمجو رمحلا مرحب ىذلا فينحلا نيدلا دض ًاريثك ف دحي ذخخأو
 : !2١ هلوق لثع احم رص انالعإ كلذ اعف « اهيف ى ا ناك

 ْ يس *.ةلاادعام ىفلا ىدر لا لمعلا نم هلك هلل .طِخشُي م 00 ىرذد

 ةنجع الو تا ال ثعبي نمي ال هنأو هتي رهد نلعيل ىتح كلذ ىف ىداي دقو .

 . ثباعتيو نجامي امنإ هلك كلذ ىف وهو « ران الو

 نايدرلا ن ٠ اهتاقسو اهيف رمحلا هترقاعم فصيف «ةريدألاب م ام ًاريثك ناكو

 ثالت لك فص نأ كاذ هل حاتأو . ىدوؤيل وأ ىو ةناحب ملي دقو ©« تابهارا

 هذه نم هرعشو « ةلجد فافض :ىلعو دادغبب خركلا تاناح ىلإ ةفاضإلاب تائيبلا

 ظ . هرصعل ةيعامجالا ةايحلا رد رعب ءىلم ةيحانلا

 نال عيمجو هرصع بونذ لمحيل دو امن اكو رك شحف هناي رمخ قو

 لوحت ذإ . بابلا اذه ْق رعشلا نم ه ريثك هيلع عضو هنأ ظحالن نأ ىغبنب هنأ ىلع ٠

 اذإو « ةليلو ةليل فلأ صصق ىف لكتب نك اذإف « ةيروطسأ ةيصخش هبشي ام ىلإ
 رابخأ » ها ى نافه وبأ اهأدب « ةلقتسم بتك هرداونو هشحف ىق عضوت وه

 واعشأ نم ًاريثك نإف « بسحف كلذ سيأو . هدعب نم 3 تضمو « ساون ىنأ

 ”صني ةبيتق نبا ىرن ذإ « ءامدقلا كلذ فرتعو «هيلإ تفيضأ هورصاع نيذلا ناسيا
 211 ةلارأ نفواهنلإ بست «مكتح نم سفنلا قيقشاب و: ةروهشملا ةيرمحلا نأ ىلع

  رعش هل عاش اذإ ناكو» هنإ عيلجلا كاحضلا نب نيسحلا ةمجرت ق جرفلا وبأ لوقيو

 ةماعلا نإ » : زتعملا نبا لوقيو 7« ساون ىلأ ىلإ سانلا هبسن رمحللا ىف ردان
 ىف عنصت كلذكو « ساون ىأ ىلإ نوملا ىف يكل بست نأي تجهل دق ىمحلا

 فقت ملو (47« نونجلا ىلإ هبسنت ىليل ر 5 ل رع لك ء رماع ىبب نونج رمأ
 نون او رمحلا رعش دنع فقت ' اضيأو «ةاورلا ىلإ مهتدعت لب « ةماعلا دنع ةلأسملا

 )١( ص ناويدلا  3 . 86٠١قلاغأ (س) 0ا/ة١4.
 )١( ح6 صزرمعملا نبا ( ؛ ) . الالا١ ص ءارعشلاو رعشلا .
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 عجرن نأ قكيو «تاعوضوملا عيمج ىف هيرصاعم رعش نم ريثك هيلإ بست دقف
 ناويد ىف ادرو نيتيب رمحلا ىف هل دشني هارتسف « زتعملا نبا ىف ماظنلا ةمجرت ىلإ
 .2"2ساون ىلأ ناويد ىف اًضيأ تءاج نيمألا حيدم ىف ةعطق هل دشنيو ٠2١ ساون ىبأ

 ماظنلا ىلإ لزغلا ىف ةيلاد ةعطق بسني هاندجو ىضترملا ىلامأ ىلإ رتعملا نبا انكرت اذإو

 نم هيف اوأر ال نيملكتملا رعش هيلع اولمح ةاورلا نأكو '''ناويدلا ىف ةثوثبم ىهو
 ناجحنا راعشأل هيلع مهلمح ناك مهولاو لايحلا ىف دعبو ىناعملا ىلع ضوغ
 (؟) ةيهاتعلا ىلأ تع نا سل ( ىدم عسوأ

 لسلا وب امنإ «نجاملا لزغلا نم الو شحفلا نم م هئربن نأ ديرن ال نحنو '

 تناكامع رو «هيلع انماكحأ ىف عستن ال نأ نبني مش نمو « بابلا اذه ىف ريثك هيلع

 « هيلع عوضوملا رعشلاب ءىلتمت اهنإف « ىناهفصألا ةزمح ةياور هناويدل ةياور أوسأ
 هتايرمحخن نم ريثك نق” كفعيا وو: هثحن و هسردل اساسأ ذخستت نأ حصي ال كلذلو

 ةبوذع ليست ةريثك تاعوطقم اهيف هلو « نيصرلا بولسألاو قنوملا ظفللاب هتايلزغو
 موقي ال ناك » ذإ ٠ لهلهملا رعشلا نم اريثك كلذ ءارو اًضيأ هل نأ ريغ « ةموعنو

 ى ود ام هيف دجوي كلذل ٠ توافتم هرعشف « ًاريثك ركسلا ىلع هل وقيو هرعش ىلع

 ًارثك ناكو . 2”! ةكاكرو افعض ضيضحلا قوه امو ةوقو ًانسحو ةدوج ًيرشلا

 نيبو ةيمويلا ةايح ا ىف ةيسرافلا عويش مكحب هتايرمخ ىف ةيسراف اًظافلأ لخ'دي ام
 نم ريثك مادختسا ىلإ كلذ هعفدو« مهب لزغتي ناك نيذلا سوجملا ناملغلا ءاعلخ

 ريكي هلعجو هب نومدطصي ةاحنلاو نييوغللا ضعب لعج امم « ةثغلا ةماعلا بيلاسأ

 بجعلاب ىتأ ةينفلا هتساح ىلإ ىضفأو هثبعو هلزه نم صلخ اذإ ناكو . مهئاجه نم

 مع هتلعج « ةليصأ ةينف بهاوم هدفرت تناكو « هردانو رعشلا م عئاور نم باجعلا

 . ةعيدبلا تاسانحلاو تالباقملاو تاقابطلا نم ًاريثك اهيف ىرجيو هريواصت

 ًاركفم هركس نم ًانايحأ قيفي ذخأ بيشلا هطتخوو ساون ىلأ نيس تلع نيحو

 +هء ع جا ع 01/4 ىناغألا رظنا (4) ناويدلاو ؟ا/* ص زسعملا نيا رظنا )١(
 ١94 «٠ « «؟.ه ص بيترتلا ىلع ناويدلاو . 757 ص

 . ١1١5 ص ناويدلاو ؟7؟ ص رتفملا نبا (؟)
 . ١98 صزرتعملا نيا ( ه ) ناويدلا»و ١88/١ يىضترملا ىلامأ (+)
 . 53952-ص.
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 بيني ني> ىلإ نيح نم ناكو « ءانفلاو توملاو روشنلاو ثعبلا ىو اهبقاوعو ةايحلا ىف

 تاوهشلا نع فارصنالا ىلإ ةوعدلاو دهزلا ىف ةفلتم اًماغنأ ددرد هلعج امهءهبر ىلإ

 : 2"'هلوق لثم نم حلاصلا لمعلاو ىتلاب ةرخآلل دادعإلاو ةلئازلا ةايحلا عاتمو

 ٍدِصتقاف لامألا كب تحمج  اهعمجيل ايندلا بلاط اي

 دهتجاو ريخلا ليبس كلساف هل تلمعام ئنسحأ دّصَلاو

 دبألا رخخآ ةماقملا راد يلع تنأ© داذت لمعاو

 اذه لثم طلتخا وأ ىمتن انكو . ةريثك تالاهتبا هل لهتبيو هللا ع ناكو

 رشو ريخ نم سانلاب هلزني امو ردقلاو ناسنإلا ريصمو توملاو ةايحلا ىف ريكفتلا

 ناكلو مايحلا رمع دجوي ىبح اليوط انرظتنا امل نذإ « اهب هتوشنو هرمخو هتاينوجمب
 ءاقشلاو ريداقملا لئاسم : ىربكلا ةايحلا لئاسم نم دنجوإو رخآ امايخ ساون وبأ

 عم حقولا هثبعو هلزهو هشحفو هنوجمو هقسف نع هلغشي ام ءانفلاو توملاو ةداعسلاو

 بلاقب هراعشأ ضعب ىف ىبع هنأ قباسلا لصفلا ىف انب رمو . ىراوحلاو ناملغلا

 ' ءافص هتيانع هل. رفو ام مهأ ناكو « كلذب عستي مل هنأ ريغ تاطمسملاو تايعابرلا

 . ةدوزجغلاو ةريصقلا نازوألا نم راثكإلا ىلإ هعفدىذلا وه كلذ لعلو . هتبوذعو مغنلا

 ؤ !"١ ةيهاتعلا وبأ
 رسما نفود اناا ترسو مساقلا نب ليعامسإ ةيهاتعلا وبأ دلو

 امأ « ةزنتع ىنب ىلاوم نم اًنيطبن هوبأ ناكو « ةرجهلل 1٠١ ةنس رابنألا نم برقلاب

 )١( ص ناويدلا  . 1١9بهألا تارذشو :ة/ ؟ نانملا ةأرمو “١5/5
 ( 0ىدوعسملل بهذلا جو رهو هراهتشاو .ةرافحأو: ةنعاقتلا ىذ ىق' محار */ ١: © 5؟ا4 ©

 اهدعب امو 74/9 ىرصحلل بادآلا رهزو "هم ىماسلا ةعبطو :1/ 4 ( بتكلا راد عبط ) ىناغأ
 ةبلاو ةمجرت ىف ١47/15 نايبلا ةنحل رشن ) قنارب دمحأ دمحمل ةيهاتعلا ودأو رساحلا مس ةمجرتو .

 ١؟/* ءابآلا ةعبطم هناويد ترشنو . ( ةرهاقلاب ىلرعلا 7" ه ص ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلاو
 ةنس تو ريبي نييعوسيلا خيراتو 8584و اهدعب امو 7؟8 صزتعملا نباو ١885 م . ]

 ؟6 +5 ص حشوملاو ناكلخ نباو 6/5 دادخب
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 نأ رهظيو ةماجحلاب لغتشي هوبأ ناكو . نييشرقلا ةرهز ىبب ىلاوم نم تناكف همأ
 هانبا هعمو « هترسأب ةفوكلا ىلإ اهنم لقتناف « هتدلب ىف هب تقاض شيعلا لبس
 كلس ى مظتني هارن ىح « امهيناث بشي داكي الو « ةيهاتعلا وبأو ديز : : ناريغصلا

 ”لماوزل نيلماح ءاسنلا سبالم نوسبليو نونيزتيو مهيديأ نوبضخي اوناك نم نين
 ذإ « عايض نم مالغلا اذه هسحي ناك ام ىلع لدي ام كلذ ى لعلو . 17 هزيم

 ةورث ىبح وأ هاج نم هايند ىف ءىش ىأب تعي ال « ًارومغم ةريقف ةرسأ ىف أشن
 اذاهف « نوجناو وهللا ىلإ هسفن هب تعزن «؟'ارظنملا حيبق هجولا 6 ناكو « ةقيض

 هيلع بتنك كلذبو ؛ نيئنحملا ةعامج ىف طرخنني نأ الإ همامأ دحي مل هنإ ٍِ عنصي

 فزدلا لمع فرتحا دق ديز هوخأ ناكو . هتايح علاطم ىف ةريسلا ' * بس نوكي نأ

 هعم هكرشأ ىبح هب لاز امو عهيف ىَدرت امم هذقني نأ لواحف : راخفلاو راردجلا عيب و

 ثادحألا هيتأي ناكف ؛ هناسل ىلع قفدتي ذخخأ “دق رعشلا عبت مذ ناكو « هتفرح ىف

 نم هنو رتشي امو فزدلا نم رّسكت ام ىلع اهنوبتكيو هراعشأ مسي نويدأتملاو
 1 (؟”رارجلا

 لاثمأ ءارعشلا نم ناّنْما تائيبب طلتخي ذخأو ةفوكلا ىف ةيهاتعلا ىبأ رمأ رهتشاو
 دجاسم ىف نيملكتملاو ءاملعلا تاقلح ىلإ فلتخي ذخأ ام" « ةبلاوو سايإ نب عيطم
 وهو « تالاقملا باحصأ بهاذم ىلع فوقولاو ةيب رعلا ناقتإ هل حاتأ امم « ةفوكلا
 نينغملاو نايقلا ىداون ىلإ .جاوررلاو دخلا قبو ءلرعلا قئاقر مظن نم راكب كلذ ءانثأ ىف

 دعب اهف هترهش تود طنب لا نم * شان نغم نيبو هنيب تقثوت نأ ةلصلا ثبلت ملو

 جورت امهتعاضب لعل «٠ '*7دادغب الزني نأ ىلع ادقاعتو « للصوملا مهاربإ وه
 ىلع ممصف « ةيهاتعلا ىبأ هجو ىف تادس اهيب مهاربإل باوبألا تحتتتو ؛  اهيف
 ىدعَس ىمست ةحئان اهب ىأرو « ةريحلا ىلع هقيرط ىف جرعو « ةفوكلا ىلإ ةدوعلا
 هبلق "تفخغشف « لامجو نسح تاذ تناكو « ةدئاز نب نعم ىنيل ةالوم تناك
 ا دبع اهالوم هل ىددصتو « هنع تضرعأ اهنأ ريغ ؛هرعش اهبف مظني ذأ« انبح

 هب لزنأف « اعذقم ءاجه هئاجه ىلإ دمعف ؛ اهل ضرعي نأ هاهنو « نعم نبا

 )١( هو ناغأ (؟) ] .ا0/؛ىناغنأ .
 ) 4/:؛ لاغأ (:) ."50/6 ىدوعسملا رظناو ؟+ه/ ؛ ىفاغأ (؟ .



 فرخ

 ًافكو « ةزتتع نم هيلاوم امهنيي طسوتو ٠ رع لاهم رع اكرام تا

 ٌْ .. 9 هفاسل ةيهاتعلا وبأ

 تلبقأ هقيدص ىبصوملا مههاربإ نإف اهب "لطي 1 نأ ريغ ةفوكلا مب و

 نم برق نم عم هبرقو (ه ١14 ؟!08) ىدهملا ةفالخلا ىلو نيح ايندلا هيلع

 : ةيهاتعلا وبأ هيلإ راطو « ةفيلخلل همدقيل « هب قحلت نأ هيلإ لسرأف « نينغملا

 ىتح هسلاجم ىف هل عسوأو «٠ 25و زئاوج هيلع قدغي ذخأو ؛ هحندع ةفيلخلا بجعأو ظ

 دحأ ىف هتعافش لبقي هارنا ىبحو ؛ ءارعشلا نم ريثك ىلع هل امادقم هدنغ ًاريثأ حبصأ

 ةأودلا :لاجر رابك هلداهتيو ةيهاتعلا ىلأ نأش ظعيو ٠ (5 هنجسب رمأ دقو هئارزو

 ىلع هيلاوو 0 ىريمخل ا روصنم نب ديزي ىدهملا لاخ مهتمدقم قو اههوجوو

 ئ ظ : ةديصق نم لوقي هلو « راش حودمم ءالعلا نب رمع ناتسربط

 الابح لأ نم تقلع ال هبْيَرو نامزلا نم. تنمأ ىإ

 ظ .'” مرد فلأ نيعبسب ةديصقلا ىلع هلصو هنإ لاقيو

 قتاعثدقف ءاهئامس ىف دقعنت نأ ث لال ةباحص نأ ريغ ؛ ةمساب ةبهاتعلا ىبأ مايألا متو

 هيردزت تناكو«ةيتع ىذو « حافسلا تَنب ةطئار ىدهملا ة هكر ىراوج نم ةب راج

 ظ تفّرعف : ىوعرد الو اهب هلزغ نع فكي ل ىئكدمو 2 لبق نم ىدئعس هتردزا امك

 ىراوجو همركت هضرعتل بضغف ) هنأشي ىدهملا تثادحف 2 هيلع اهتراثأو هربخ اهتالرم

 نأ ئريمهلا روصنم نب ديزي ثبلي لو 3 هنجسو طوس ةئام هب رضب رمأو ؛ هرصق

 اهبحي نكي مل هنإ ةاورلا لوقيو « هتيرح هيلإ درو هنع اعف « ىدهملا ىدل هل عت ْ

 اهبح ىف نحتمأ هنأو اهركذب ةيبدألا طاسوألا فق ةرهشلا كون ناك امنإ ًاقداص 0[

 . اهركذي لظ دقو« *افلكت يحلا اذه فلكتي ناك امنإ هنأو هبذك ناحتمالا ت تاو

 ناسنإ ! كنإ هل لوقي ىدهملا لعج ىذلا وه كلذ لعلو « اليوط اهمساب ى

 آ ؛. 81 قف 7 ا ةيهاتعلا علا وبأ» هبقل كالذب هل ا ع هّشعم

 )١( .اهدمبامم ؟؟/ غىاغألا ق ةصقلارظنا ١ 8/4”".
 زمعملا ا ةبتع عم هجصق نق رظنا 600 ْ ىدوءسملا'و ١١ نص زيءملا نيا رظنا 6

 دأدغب. خيراتو "5/5؟بادآلا رهزو 8. ص ْ . 8/٠” بادآلارهزو ؟ع.ر»م

 . اهدعب امو 5/5 . ه١/غ ىناغأ (ع)

 . ؟/: ىناغأ 0 ول 4/٠5 بادآلا رهز (:)
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 عيطم لاثمأ نم 0 ةعامج اوجرخ نميف اهيلإ جرخو ٠ بسكتلاو شاعملا دصق
 سوك نم مهعم ' بعي ذخأو ةيهاتعلا وبأ مهب طلتخاو « ساون ىبأو ةبلاوو سايإ نبا

 ةريدألا ىفو ١ ىبسيطارقلا راد لاثمأ نم خركلاب ةناجخاو نايقلارود ىف وهللاو رمحلا
 نم ةيماح ًاران هيلصيف « ةبلاو نيبو هنيب رمألا دسفيو . ''' ىنومشأ ريد لثم نم
 : ١" دسأ ىبب ىف هسفن بسني ناك ذإ «برعال فيزملا هئازتعاب ضعي هلوق لثك, هئاجه

 ٍبَّطَرلا ىف ِصضِيّشلا لثمك برعلا ىف تنأ ٌلاوأ

 هيكل قو. عش .,ى د معلا اولا هإب مله
 برعلاب كنم هبشأ ه الا رمع) انب تف
 . (*هركذ لمخو براهحلاك ةفوكلا ىلإ داعف هحضف ىبح هب لاز امو

 هدشني ةيهاتعلا وبأ همزايو (ه ١1/١ 159 ) ىداحلا هفلخيف ىدهملا ىفوتيو
 لتعي نأ ثبلي الو « رمهنملا ثيغلاك هيلع لطوت هاياطعو ةبسانم لك ىف هحئادم
 هيبأ مايأ هل اًمزالم هيلإ ًاعطقنم ناكو (ه 19 ١1٠١ ) ةفالحلا ةكيرأ ديشرلا
 الو رفس ق هقرافي ال حبصأو « ةريصقلا ىداحلا ةدم ىف عطقنا ام لصتاب 2 ىدهملا

 تاالصلاو زئاودلا ىوس مرد لأ نيسمخ ةنس لك ق هيلع 0 ناكو ١» رضح

 ةءاوج لاني 1“ ! مرد فلأ ةئامةدحاولا ةرملا ىف غلبت تناك ام ًاريثكو '*!« ةينسلا
 لاميو ٠ ىلنابيشلا ديزم نب ديز» مهسأر ىلعو ذئنيح ةلودلا لاجر رابك نم ةريثك

 تا 7-0 هرأ رار وب مهرد فالآ ةرشعب هيف هحئادم ىدحإ ىف هزاجأ هنإ
 لاثمأ نه مهئارعشب هنع نيلوغشم اوناك ذإ هل اهودتفي : مهنكلو ء اليوط ةكماربلا

 يللا عجشأو نابأ

 ىلا ةنسلا ىهو « ةرجهلل 18٠ ةنس تناك ىبح « ف ارب ول شيعي لظو

 فشقتلاو دهزلا ةايح ىلإ نوجغاو وهللا ةايح نم لودتيوه اذإف ةّنقرلا ديشرلا اهيف لزن
 ناك ام ىلإو ةممدتلا هتايح ىلإ ةيناث هب دوعب نأ ديشرلا لواحبو . فوصلا سّيلو

 هسبحو هب رضب رمأيو « هعانتماب ديشرلا قيضيو عنتميف « لزغلا قئاقر نم هل عنصي
 )١( فاغأ (:؛) 2 ممر. (ىبام) فاغأ 1١١/؟١4.

 نس وتباخلا تارادا (؟)  )5( 0 1١(بتكلاراد ) فاغأ 1/4 ,
 )* ( ظ . ال؛/#غ ىاغأ (1) ١؛«/١1 ( ىماس) فاغأ
 ه0 / 4 قاغأ 70 5 رّهلا أدوأ : صيشلاو
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 لمَ هفاطعتسا ىف ةيهاتعلا وبأ لسرتسيو « هرمأل عدصي ىح عال او َْق
 ] ] :1)هلوق

 ةماركو ٌةطبغ هللا كداز ُهَمالَض ةمحر تنأ اغإ

 . ةمايقلا موي كنع هللا حور 2 ىنع تحورف ىل دولا ن

 رعش نم راثكإلا ىف خيراتلا اذه ذنم ذخأيو « هقالطإب رمأيو ديشرلا هل قريو
 . قالخألا مراكم ىلإ ةوعدلاو باقعلاو باوثلاو ءانفلاو توما ركذو دهزلا

 ا مترك هتدرو « هيلع أرط ىذلا 0 اذه ىف هورصاعم ككشت دقو
 هب لزتي نأ نييوناملا ةقدانزلا بحاص هيو دمح كشوأ ىبح « ةيونام رصانع
 ءارقفلا ةماجحل دوعقلاب هيلع هوم نأ الول « هلاثمأب هلزتسي ناكىذلا مراصلا باّمعلا
 هنإ : لاقو « هظعو ضعب ىف هب فته رامع نب روصنم نإ لاقيو « !'' نيك اسملاو
 . "9 رانلاو ةنحلبا ركذي الو هرعش ىف توملا ركذ نم رثكي هنأب كللذ ىلع الدتسم 8
 « اًنقح ةرنآلا ىف باقعلاو باوثلا ركذي ةيهاتعلا ابأ نأ كلذ « ةقيقد ةظحالم ى
 اوناك ةيوناملا نأ فو رعملا نمو « ميركلا نآرقلا ليصفت امهيفثيدحلا لصفي 0
 بانتجاك نسح رهاظ ىلإ نوعدي اوناك انا ةرخ الل لمعلاو ايندلا ىف دهزلل نوعدي
 : ةدهازلا ةيهاتعلا ىلأ راعشأ أرقي نم ىلع فقوملا طلتخي انه نمو « !*7 شحاوفلا
 هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيداحأو مكحلا ركذلا ىآ نم ًاريثك اهيف ىتسا هنأ ةصاخو
 هاري ناك امي الوغشم ةيهاتعلا ابأ دحب راعشألا هذه ىف قمعتي نم نأ ريغ « ملسو
 ريخ لك أشن رونلا نمو « ةملظلاو رونلا امه نيلصأ نع أشن ملاعلا نأ نم ةيوناملا
 ةساح لك ىفو «رشلا سانجأل فالخ ريحا سانجأ نأو «رش لك أشن ةملظلا نمو
 ىف هلئاع + لكس ىج : نيعونلا نم هسفنب متاق سنج ناسنإلا ساوح نم
 : (5) ةيهاتعلا وبأ لوقي كلذ قو « (5) ىرخألا ساوحلا

 ربك او ٠ رغصأو طسوأو رهوجو نعم ءىث لكل ظ ريس .ع م ] هل راض ن ل ها 8© ُث

 قاتيربشلاو 441/4 ناويحلا رظنا (0) . 7007 ص ءارعشلاو رعشلا )١(
 . 188 ص .7”7/ و فاغأ (؟)
 . "ال/؛غ فاغأ )١( . ؟؛/« ىناغأ (؟)
 0 47 5/*9 ىريط 00



 ٠ 00 ل
 ع 5 ْ 2 ْ

 200 هربكاب لصتم هرغصأ هرشو+ب | ىح ال عءىش لكو

 0 ش
 نادض امهو رشو  ريخ ناتعيبط اضن لكل

 ادج كيعب ل امينا "ةذعان اذإ رششلاو ريخلاو

 . « ةماظلا هلإو روتلا هلإ : نيهإ ملاعلل نأب اًنامبإ كلذىلإ نوفيضي ةيوناملا ناكو
 ىرجي نكي مل ةيهاتعلا ابأ نأ رهظيو « ةيوامسلا تانايدلا باحصأ اوقراف كلذبو

 0 الذ لثع ام و>ن ىلع ديحوتلاب نيدي ناك ذإ « طوشلا رخآ ىلإ ةديقعلا

 دحاجلا هدحجي فيك مأ 4 لولا ىصْعِي فيك ارجع أيف

 . ع

 دحاو هنأ ىلع ظ لد 3 هل عى لك قو

 لوقي كلذ ىو « ةيوناملا ةديقعو مالسإلا ةديقع نيب جزمب نأ لواح هنأكو

 نيرهوج قلخ هللا نأو ديحوتلاب لوقلا ةيهاتعلا نأ بهذم ناك و : برح نب دمحأ

 هللا نأ معزي ناكو .. امهنم ةينبلا هذه ملاعلا ىتتسب هنإ مث 2« ءىش نم 97 نيداضتم

 وهو (« 2"! اًعيمج نايعألا ىفت نأ لبق نيداضتملا نيرهوجلا ىلإ ءئث لك“ دريس

 . رشلاو ريخلا وأ ةملظلاو رونلا عبط ني رهوحلاب دصتب

 ود امتإ « هيرصاعم ضعبو ') زتعملا نبا نظ امك ٠ نيهلإ ملاعلل نأب نمؤي ايون

 تناك ىنام ميلاعت نأ ىناثلا لصقلا ىف انب رمو . هبر ةينادحو هئاعداب ةصلاخلا هتيونام

 ضعب قى انل روصي ةيهاتعلا ابأ ىرنو « ةيذوبلاو ةينارصنلاو ةيتش دارزلا نم اجي زم

 . (*) لقي دإ ةروهشملا اذوب ة هروص َْق ”كلسانلا دهازلا هرعش

 2 مم م ْ :

 نيطلاب نيطلا عفر فرشتلا سيل اهتنيزو ايندلاب فرشت نماي
 2 | 0 نر 5

 نيكسم ىز ىف كلم ىلإ ٌرظناف مهلك سانلا فيرش تدرأ اذإ

 )١( صزمعملا نبا (") .*هر/ع قاغأ 5١8 «2 564“ .
 )١( ص تاويدلا ( 4) .ه/« فاغأ 904 .



 ع ظ

  هكلم بايث علخ كلم نبا وأ اكلم ناك  دونملا دنع اذوب نأ فورغمو

 ىلع الإ |هريسفت نكمي ال ةيهاتعلا ىلأ دنع ةلضخو . اًنكسان ًادباع ماعلا ىف حاسو

 ًاديدش حش احيحش دهزلا ىلإ توعد عم ناك هنأ كلذ « ةيوناملا هتعزن ساسأ

 ء 2" ةريثك رداون هحش ىف ىوْرتو ةضفلاو بهذلا نم زنتكي ناك ام ةرثك عم

 ةيوناملا نأ كلذ ريسفتو « قنادب قادصتي نأ ىبأيل ىتح « غلابلا هصرح ىلع ”لدت

 نم الإ لكأي الذ ةلأسملا ىلع شيعي نأ ىغبني قداصلا ىوناملا نأب نونمؤي اوناك
 هريغ ىلعو هسفن ىلع هلام مرحب وهف "0 همثأمو هملغ هيلع ىذلا هريغ بسك
 رهاظلا هكسن نم مغرلا ىلع ةيهاتعلا وبأ لظ العفو .ءادجتسالاو لاؤسلا ىلع شيعيو

 (؟) ةثالثلا هينبل فو رعملا هدهع دهعي نيح هحدمب وهف « هزئاوج لاو ديشرلا حدممب

 (* ةلقره ىلع ىلوتسيو ةطنزيب روطاربمإ روفقن مزهي نوح هلم ومو 165 هس

 :* هلوق لثمب نيمألا حيدم ىلإ ردابي ديشرلا ىفوتي نيحو . 1941١ ةنس

  دوجو عايح نم مُميِص ىذلاو دومع ريخ مالسإلا دومعاي

 دوعسلا ٍدْعَسب هسمند تعلط مويل هيف كارأ ًاممي نإ
 مسا نلاص

 نا قارعلا نومألملا دلبقو نيمألا لتف ألو . ةديبز همأ زئاوجو هزئاوج لانو

 ىرجأو باوثأ ةرشعو مرد فال ةرشعب هل رمأف « هباب "قدي عرسأ لهس نبا
 : ")7 هلوق لثمب هلبقتساف نومأملا مدقو ؛ 137 هرد فال ةثالث رهش لك هل

 7 0 سيال ف رب © و 1 َّ و

 رشم داوعأ قوف عقار لضْفَأ رٌصْنْعريخ نم ماقرمامإ ٌرْبَحل
 ناكام ريغ مهرد فلأ نيرشع ماع لك ى هيلع ىرحي ناك هنإ ةاورلا لوقيو

 . ناك امتإ هدهز نأ ثالذ ىبعمو . 4! نيحلا دعب نيحلا ىف هزئاوج نم هيلع قدغي

 اهبلطي لظو « لئازلا اهعاتموايندلا بالط نمل ظدقف عقاولاو نطابلا ىف امأ ء رهاظلا ىف ًادهز

 (؟!هراعشأ ضعب ىف كلذ رسءاحلا ملس هيلع لحس ًاديدش ًاحاحلاإ بلطلا ىف حليو
 1 سس ل ب هل ١ همم ام د سل سس مس د سل

 )١( فاغأ ٠5/4 مؤ/4 ( بتكلار اد عبط ) ىناغأ 60 . اهدعب امو .
 ؛هور//: ناويخلا (؟) . 0

 . هم/4 ( بتكلاراد) فاغأ (4) .١٠+/«غ قاغأ (ع)
 ىاغأ رظناو 75/5١ ( ىماس) ىناغأ (9) . 45/110 ( ىماسلا عبط ) فاغأ ( ؛ )
 . 70/4 ( بتكلاراد ) . 1١١/17١ ( ىساسلا عبط ) فاغأ (ه )



 «”ك

 ةرشع ىدحإو نيتئام ةنس هتينم هتفاو ىتح « ءارزولاو ءافلخللا دفرتسي لظ اذكهو
 . ةرشع ثالث وأ ةرشع ىبنثا ةنس ليقو

 « ةدقعم تناك ةيهاتعلا ىلأ ةعيبط نأ ىلع ةنيب ةلالد لدي ام انمدق اف لعلو

 ىلإ الوأ ساسحإلا اذه هداقو « هتأشن ذنم ةنكسملا نم ليلق ريغ سحأ ىطبن وهف
 نييوناملا ةقيرط ىلع ًادهاز حبصي نأ ىلإ ًاريخأ هداقو « ًانجام مث « اًشنخم حبصي نأ

 برطضا هنأ ىلع ةيوناملا هتعزن لدتو . هل مهسفنأ هب تباط اميو سانلا لاؤس نم

 بهذم ىلع ناك هنأ نم لاقي ام هدنع كلذ دكؤيو « تالاقملا باحصأ نيب .

 ءاّنقح بهذملا اذه شعيل هنأب -(" نوسلكين عم .نمؤنو 427١ ةيرْتسلاةيدي زلاةعيشلا

 نيب بارطضالا نم برض وه امنإ « ”نامعو رمعو ركب ىلأب هراعشأ ىف ديشي ذإ
 عساولا عالطالا ىلإ نييوناملاب هتلص هتعفد دقو . هلياز 0000 لحنلا .باحصأ

 روصي ام ريخ نمو : هراعشأ ىلإ اهمكح نم ًاريثك لقتنو « ةيسرافلا بادالا ىلع

 اندشنأ ىلاو ةيوناملا رشلاو ريحا ةيرظن اهيف روص ىل لا (لاثمألا تاذ» هتديصق كلد

 نمو « نانويلا ةفسالف نع مجرتت ام ايوا رق هنأ رهظيو . ةفلاسلا تايبألا اهنم

 نم بناوحلهلقن قباسلا لصفلا ىف انب مو « 0 مهنيبو هنيب هيرصاعم ضعب لصو م

 7*١ سوءر نم ناكو « تباث نب ىلع ا ام نانويلا ةفسالف ىلارم

 ةيمالسإ ةفاقث اًمفقثم كلذ ىلإ ناكو . قيرطلا اذه ىف هعفد ىذلا وه هلعلو «ةقدانزلا
 ثيداحأو مكحلا ركذلا ىآ نم هتايدهز ىلإ هلقن ام ةرثك قى حضتت ىهو « ةعساو

 ا ةيب رع ةفاقث افقثم اضيأ ناكو « ١ سو ةيلعااللا لضارمللا

 اعط هل حبصأ ىح « رعشلا ف عربيو

 اهتلعج ةيهاتعلا ىلأ ةعيبط نيوكت ىلع تحلطصا ىلا رصانعلا هذه لكو

 هراعشأ أرقي نم لكو . بصحخللا ةعساو ةبصخ اهتلعج انك ةطاسبلا نع ءايشألا دعبأ

 رطش ىف وهف « ليثمت حضوأ بالقنا نم اهيف ثدح امو هتايح لثمت اهنأ ظحالي
 رمحلا فصوو لزغلا نع فكي ىناثلا رطشلا ق وهو « رمحلا فصيو لزغتي اهنم

 . ٠١84 ص تناويدلا (؟) ] 0 ا
 . ؟/: لاغأ (:) نوسلكينل برعلل ىدألا خيراتلا رظنا (؟)
 . 2/7“ ص ميدنلا ندا تسرهفلا (ه) 2. 7ةؤا/ ص
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 7 انظحال نك اذإو . قالخألا نساحم لإ ةوعدلاو مكحلا رع رو كهز ا انهو ال سم

 ظ عاضوألا ىلع اهحئادم ىف ريبك دح ىلإ ناظفاحي اناك امهنأ راشبو ساون ىلأ دنع

 تعنو رايدلا ءاكبو لالطألا فصوب كسمتلا ىفو ةغايصلا ىف ةثوروملا ديلاقتلاو
 ةوطخ مامإلا ىلإ وطخي ةيهاتعلا ابأ نإذ اهب لصتي ام لكو اهناويحو هلبإ و ءارحصلا

 كسمتي ال هنإف اضيأو « ًاضرع ىنأي دق امالإ لالطألاو ءارحصلا نع ىحنتي ذإ هحئادمب

 همصع بيلاسأل حسفي نأ ديري هنأكو « نيصرلا لزملا ميدقلا بولسألاب ابلاغ

 : 2١١ لوقي أهيفو « ىدهملل ةيماللا هتحدم كلذ ل ام ريخ نمو ةفيفح ا ةنيللا

 اهل ايذأ ظ 0 . هيلإ

 5: و و 0 9 5 ْ ع و 7 7 7 7

 أهل الإ حالصي ثمر ١ و5 هل ال ٍإ حلصت : كد مل و

 1 ٍٍ و : ٍِ 1 - .٠

 اهل الز ضرالا كلر ةريمح ْ لوسأ اهمار وأو

 الامال كاف“ ان ١ براق تاليا ةفلن كلو

 م و : ه2

 ةداّقتم  ةفالخلا  هتتأ

 اهلاق نم ضخّبُل هيلإ ال ضغُب نم ةفيلخلا نإو

 ريكو... ةبوذغو ةموغن ليست اهظافلأو « فيفحلا براقتتملا رحب رك نم ةديصقل و

 تاسانملا لك 5 هب ردسو ةملاس َّق هح لع ناك كاممذ ديشرلا نوره هحن دمع ىنع ةفيلخ

 ا "7 لوقي ةيلوتلا هذه ىو « هينبل دهعلا هتيلوت لثم نم

 دوهع ةآلَو كالمأ ةث د ةيتعب هنم مالسإلا ىّرع كش

 فصول و ايندلا نع فا ارصنالاو ىوقتلاب هحبدم لع مناد صرخ ناكو

 م 32 مهقحاع توم نم هثادعأب لحي أمو مالسإلا ىمح نع هسب دو هشومح

 : (*) هلوق ةلك اش ىلع

 لا ل م 0 ا فول
 هرجأذح تصع قيل أب ىدصلا اماذإ ىدصلا 4هب ىقشي نزملا اه لورهو

 ا . 1 2 ري 7 ج م7

7 
' 

 .١هر//:؛ فاغأ (:4) تيم

 : ىدصلا . باحسلا : نزملا (ه ) . تاينلا : بواقلا تانب (؟)
 .نادطملا ادرك شطعلا : لادلا متفب .١٠:؛/«غ ىناغأ (+)
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 هرفاوح تافصاقلا دوعرلا ىكحتو هفويس َقوربلا ىكحت هل يْفْحَّرو .

 ةرئاث ةيربلا نيب نم نورهف ٍةَبْكَنِب اموي ُمالسإلا بكن اذإ

 ةرفاثت "ذيع نوره. تف مل اذك كار دلع تارملاوبا# "تنزل كوفي 13 نه

 ناك ذإ « هتناصرو هتلازج ىف كيعسبسب ال هنكلو « نيصر لزج انه تمد ]

 ظ مظن دقو . ةأوهس هب راقي امم قدأ ةرابعي وأ ىهويلا مجعملا نم هظافلأ رايتخاب ىبعسي

 ريسيلا لهسلا بولسألاب زاتمت ال ىهو « هسبح نيح ديشرلل ةريثك تافاطعتسا

 . انفلسأ وخلا ١ ردابيل_ىهح « . عرضتلا ةدشب اضيأ زاتمت لب « بسحف
 : ١١١ هلوق لثم

 ا كتم هلا :٠ حوري رهشأ « هلل دمحلاو « ىل مويلا ان نا ا أ

 رك دن 0 يرث تنك امو  ىتمْرُحِو ىَقَح هللا َنيمأ زكذت

 ند جب ةنارملا هفاكع | لذ كتيره هن داعم نقدا نم اك ال وق
 ى هراعشأ هئاجه لئاوأ نمو « ةفوكلا ىلإ هنم ههجو ىلع في بابخللا نب ةبلاو ىرنل
 راعشألا هذه ضعب ىف هر وص دقو « ةحئانلا ىدعس ىلوألا هتب وبح لوم نعم نب هللا دبع

 , ةلوجرلا نم اضبأ لب ةعاجسشلاو لبقعلا نم هالخأ ذإ : اليوط ههجو اهلى دن ةروص

 : 2"! هناسل ىلع لوقيل ىح
 لبتلاو حفلا فرشلا ىف ' لئاو نم ىحلا ةةاتف انأ

 ىلشو 2 ةدحاو .ةيراج ىَجِحلا لهأ نابّيَش ىنب ان 7

 ظ لخكلا نم نّيعلا .  ةفاكيف 0 ل اههجو ق تاطَقت دق

  لغش ىف راوزلا نع نحن ابماجح لاق اهومترز نإ
 نأ كاذ ند )ّ ةيمصملا لابنلا هذه لثع هي وجهم يرد فيك فرعي ناكو ]

 ] : هيف لاق نأ الإ وه انف « رساحلا ملَّسس نيبو هنيب تدسف رومألا

 لاجرلا قانغأ .ضرحلا .لذأ ورذع عب ملَس اي هللا ىلاعت

 .؟؟/؛ قاغأ (؟) ئ .5م/وع قاغأ )١(
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 نبا لوقيو . "''اليوط ملس هنم "نأ ىتحو « لاثمألا ريسم تيبلا راس ىتحح
 : لاقف َ هنع ب جسحف 3 نومأملا بتنتاك فسوب نب دمحأ ا قأ م هنإ زتعملا

 0 كفصنو بوجحم كل صو ةجاحب كيلإ ىداغلا رفظي م

 0 بول نا ةيلإ 557008 ,.انلا لعجو قافآلا ف اذه هتيب را

 ظ . هئاجه ىف ىداَعي نأ نم" الجو

 . تباث نب ىلع هقيدص ى .هيثارم اهّرحأ لعل « ةفلتخم ثارم هل انيديأ نيبو
 اليوط هيدنيو هيكبب لظ كقو ؛ ع قباسلا لصفلا ف ًافار طأ اهنم اندشنأ لقو ) قيدنزلا

 : ") هلوق لثم م قيمع ىنأو ةقرحو ةعول هلك ًابدن

 هر وأ ناك ِءِرْسَع ىلع 2 « ةعاسا ىَدتلا لع مل ىتف

 ورتس نم لّلخت ادّيَوَر ةلاتغم ةينملا هتتأ

 م كك /ٍ ََ .

 - ل ىف ربقلا نم لحو اهداش 2 نمل روصقلا ىلخف

 : 0 ش 0 سدعا :

 ورسفَح 0 نونا قمع لزنم ىلإ ىدهي حبصأو
 م 0 2

 هكا ىف ةنامسلا -دكأ هني اذكرو ةعافجلا“ دنا

 هب تفصع اهف نمزلا دي هتايرمخب تفصع امنأكو ةريثك تايرمخ هل سيلو

 اهنام دنو رمخلال ٍص قرم تعتد ىداهلل هحئثادم ىدحال مدقي ارو م - هرعش نم

 هناي ركذ ضعب هبا تفاط دقو لوقي ؛ ناسحلا ىراوحلا نم مهب 0 نمو اهيقاسو

 . + 219 ةنركلا ىف ةنجاملا

 "ديدسلاو قنروخلا نيب  ريصقلا نمزلا ىلع ىهل ٠ 8 2 ش ْ 0 0-6 2 ٠ ' 8 ١
 : . نر ِ ضل“ :

 روقصلا لاثمأ رهدلا ن  انِع اوكلم  ةيتف ىف

 ا .دء/و فقاغأ (ع) .7/871ىساسلا هتعبطو ؟ه//غ فاغأ ٠ )١(
 ' نامدق نارصق : .ريدسلاو قنروحلا (5 ) ] .  #8م صرتعملا نيأ (؟)

 ' , ةفوكلا نم برقلاب . ١884 ص ناويدلا (*).



 » : خد ْ

 ("ريرْعلا اشرلاك موقلا م 2 امأ ىىشع قط رقم
. 5 2 3 - 2 

 ريمضلا نم نيفدلا ر هنبل أ 22 م ةجاجرب

 ريلملا ظ 6 َْق ىرد | نك ١ لشم عارهز

 0 مصاص وت 9

 ا""رودخلا نم ودهلا لعد اههك دور تارصخمو

 ريرحلاو دساجملاو 7 احملا لذخ ىف 00

 . ةجهبلاو حرفلا رعاشم نم ليلق ريغب وحنلا اذه ىلع ظتكت ةمدقملاو

 . ةغلاب ةقر قيقر هيف وهو « ريثك لرغ اهيف هلو ةعحب هظدقا ادب رع دقو

 : هلزغ نإ ةبيتق نبا لوقيل ىح يود نم هتءاج هيف هتقر نأ نظلا ريكأو

 هدنع نريقت رعاشم ىهو « نهرعاشم هيف ترسم انأكو « ءاسنلا عئابط لك اشد

 ظ هلوق ةلك اش ىلع عرضتلاو للذتلاب

 لئاسلا ىلع نودرت اذام الئاس مكوحن ىك تْطَسَب ١

 لئانلا َلدَب اليمج الوق 2 هل اولوقف هولينت مل ن

 ليا هلإ وقفا ليو -ةّرسع ىلع ماعلا مك و

 ءاسنلا بولق نم رعشلا اذه » : تايبألا هذه ىلع اًقلعم زتعملا نبا لوقيو

 ع 2 هلوق لاثملا اذه سفن للعو . « (؟) هعقرل نآمظلا نم درابلا لالزلا عقوم

 : 1"! اضيأ

3-3 

 >َ هاا 0 ًَّئ ين يو
 لحاسلا ىلإ ميلا ايحرخأ .ةردا اهيننشم قريب هاك

 لباب نم َنْلبَقُأ ارحاوس  اهفرط قو اهيف قى نأك 2 2 6 ٠ . ًَح
 0 ّ 6 مو و 1 و

 لحان ندب ا ةمد أملس كلئض ام اهبح ىع قبب مل

 - هه غض 2 ا ضم 03 مه

 لتاقلا ىلع لح ولا ةدم نم نئكب اليصق ىلبق ىأا ار نم ب

 نانفتقلا + تالا ..نركش :.قانزس( 29. + وذ: بوثاودو قظرقلا -نسبلي + :قطرقخ (1)
 . ةقيقرلا ةيلخأدلا ٠ . دحاو قاط

 . 78٠# ص ريعملا نيا (:) ودملا . روصحلا تاقيقد : تارصخم 030

 . ؛هرو قاغأ (ه) .هلئاوأ 8 ليلا قع
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 هيلع ذرتالو هتقريسا اهنأو ”اليلقالو ًاريثكهليثت ال هتبحاص نأو هتنكسم وكشرام ادو

 عومدلا لسيري ىذلا قماولا بحما وهو هيف دهزت اهنأو « هتمقسأو هتنضأ اهنأو « هتيرح

 حاونلا الإ ربص الو ردبصتيو ريجم الو ريجتسيل هنإو « هتملظ نم ىلع ًاراردم

 ص 8 ها و ْ ليوطلا

 ابالقنا دعت ةديدج ةلحرم ىلإ هرمخو هلزغ ةلحرم نم ةيهاتعلا وبأ لقتنيو

 0 اا لوحت دقف « هتاح ق

 ءانفلا ىلإ هريصم لكلاف « قلحلا ىلع ةرئادلا توملا سأك ةدلاحلا سأكلاب ىنغتي

 : ١١( لوقي 5 0 ىق ًابارت حبصيس لكلاو « َُ لاوزلا كليشو لكلاو

 ”١ يابت ت ىلإ ريصي مكلكف بارخلل اوذباو توملل اودِل

 :('”لوقيو

 2 . ني - 50 :

 ] ] : 247 لوقيو

 .ء ه 0 000
 نفكلا هلام نم هظح هتتيه | دنع ىح لك

 0 لوقيو

 حولي 2(توملا ملَع ىَح 7 ىيع نيب

 حوونت تنك نإ نيك دياي كسفن ىلع ْخن

 توملا ةدقر "الوهم « اهبدنيو اهيكبيو اهلهأ ىلإ ةايحللا ىعني ىضمب اذكهو

 ايانملاو ريصق لجألاف « معن لكو هل ةذل لك هعمسي نسم ىلع ًاصغنمو « ةيدبألا

 نمآ ساسحإلا اذه لجأ نم هلعلو . هفكأب تالآ نحنو ىلزأ ردقلاو « ةدصار

 الإو ءانفلا الإ كانه سيل : هبلق قامعأ نم خرصيل هنإو « 25” رارطضالاو ربخلاب

 ىلإ ىعشي ال مالسإلا ذإ « هتيونام نم هتءاج ءادوس ةرظن ىهو « ةبآكلاو ىمألا

 . 75١ ص ناويدلا ( 4 ) . 88 ص اويدلا 010(
 .١٠*“/+غ ىناغأ (0) . كاله : بابت (؟)

 . 4 فاغأ 0 . 361 ص ناويدلا 6 0 (

- 



 | "م

  ىتلاو سافنألا قنخت ىلا ةيهاتعلا ىنأ بورك ىف مل اهروصي الو مهتايح سانلا
 - فقي هلعجت امك مالا نم رضتحما هيناعي امو توملا تاركس دنع اليوط فقتي هلعجت ظ

 ناطلسلا ىوذ نأ الّدجسم « .اهباحصأ نع اهنأسي اهسفن روبقلاو روبقلا ءالزن دنع ظ
 « هتحاس ىلإ هضيرم قبسي ام ًاريثك ٠ بيبطلا نأو توملا ىف ةقوسلا عم نووتسي
 :(1لوقي

 ٌبيبطلا تامو ضيرملا شاعف ضيرملا بيبطلا ىواد كلبقو
 « روشنلاو ثععبلا نع ًاثيدح روبقلاو توملا نع ليوطلا هثيدح ىلإ فيضي وهو

 « ًافن 1 كلذ ىلإ انرشأ ا* « نانجلا ميعنو محلا باذع ركذ ق لسرتسي ال هنكلو
 : ") هلوق ةلك اش ىلع باسحلاو ثعبلاب مام ملي لب

 يو ةيعديا ناكل انك رت انْثُم اذإ انأ ولف
 تك لك نع هدعب لأشنو انثعب انتم اذإ انكلو
 ء الماك 0 اهدحو فلؤتلا ىبح « ةدهازلا هراعشأ ىف ةيهاتعلا و عستيو

 نا ب دقو « القتسم اناويد ىسلدنألا ىرمتنلا رم لا دبع نبا اهنم عمج العفو
 ناويد ىف ةيهازلا راونألا » مساب ةيهاتعلا ىبأ راعشأل مهترشن ناويدلا اذه ىلع
 . هدئاصقو رعاشلا راعشأ نم هعمج رسبت ام ىرمنلا ةياور ىلإ نيماض « ةيهاتعلا ىلأ

 ءانفلاو ثوملاو ةايحللا نع ثيدحلا ليطي « انيأر اك « هتايدهز ىف ةيهاتعلا وبأو
 دمتس هتاظع ىف وهو « ًاظعاو هبشي ام ىلإ كلذ بناجي لوحتيو « ناسنإلا ريصمو
 « ىرصبلا نسحلا لاثمأ نم ظاعولا ظعوو ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقتلا نم

 0 اهلهتسي هل ةظعوم دنع دربلا فقو دقو « هيقباس زاغشأ ياسا ظ

 اورصبأ مهسفنأ اوبساحو - اوركف ول سانلل ابجع اني
 نب ىلعو ىرصبلا نسحلا مالك ىلإو ةيوبنلا ثيداحألا ضعب ىلإ .اهدرو

 بناوج ىف ودو . ”دمحأ نب ليلخلا لثم ءارعشلا ضعب ىناعم ىلإو بلاط ىلأ
 ةيلاحلا نورقلاو ةرثادلا مألا نم ةربعلا ذاختا ىف ميكحلا ركذلا ىآب ىتلي هظعاوم نم

 )١( ةنس ةعبط ) ناويدلا 9.١9٠( ص ١8 . ) )7ص ( تيار ةعبط ) دريملل لماكلا ٠"
 اقدح امو . "07 ص ناويدلا (؟)



 : 10 هلوق لثم نم ميركلا نآرقلا ظفلب كلذ قوسي دقو « هتاركسو توملا ريوصت فو
 8 . ١ م ْ ْ

 ىقال هنّْيَحل لكو ِنْيَح لا نع ديحي اًنلك ابجعاي
 2 ع هر

 !؟قاسلاب هنم قاسلا تيفتلاو  هبدان ماق دق ايح نأك

 0 5 5قار : لبق ايفح رع ظ ا كلم هتايح هنم م لشساو

 لثم نم هب د 5 5 هايد ْق عيشي ا ظ رمأألاو ءاهفتسالاو ءادنلا
 اا

 نالعإ هدنع 56 سلاف هملع يجحي 2 ىشال نم ناحببس

 ناحّيسلا هيغلا سيلو اذبأ داهبسن لازيال وه نع ناكنف 2و 2 #09 نس :

 : (*) هلوقو

2 ِ 

 ظ ن ناك دق ىذلاب 0 ىنإف ىبيذعت اال ىهلإ

 ىنظ ْنْسُحو توفع نإ كوفعل ىئاجر الإ ًةليح ىلامو
 الاثمأو امكح عيذي نك قالخألا نساحم ىلإ ةعساو ةوعد عيذي هارن كلذ بناجبو

 لثم برعلا ءامكح نع ور اميو ءانفلسأ امك ةيسرافلا بادآلا نم امل اًسبتقم ةريثك
 « لاثمألا تاذ و هتديصق - عضوملا اذه ريغ ىف انب رم امك امل درفأو « "7 نامقل

 ظ . تيب فالآ ةعبرأ ىلإ تدنما اهنإ لاقي ىلا
 نقع نأ هرابخأ قو « هتايدهزو هتايظعوو همكح قلعتت دادغب ةماع تناكو

 ء 27 هتاظع نه ةظعب ةلجد تاحفص ىلع هتاهزن ىدحإ ىف ديشرلا اونغ نيحالملا

 ةقبطلا سوفن ىف قيبع ىدص نم ةدهازلا ةراعشأل ناك ام ىلع لدي ام كلذ قو

 )١( نييبتلاو نايبلا  22. 1١88/8ءامسلا ىلإ هب قري نم نولأسي نيح ةكئالملا «
 )١( ..باذعلا ةكئالم مأةمحرلا ةكئالمأ مو. قر ةيآلا نم سابتقا ىناثلا رطشلا '

 ؟هم ص ناويدلا (:) ةدانك قاسلاب قاسلا فافتلاو . ةمايقلا ةروس نم .
 ص ناويدلا (ه) | ظ . ةكرحلل اهدّقف نع. 7١ .

 ١؟( /5/5؟ نييبتلاو نايبلا (5) نم ؟ما/ ةيآلا نم سابتقا تيبلأ رخآ .

 ىاغأ (7) نيح تيملا لهأ امإ لئاقلاو « ةمايقلا ةروس 4/٠١١ اهذعب امو .
 امإو )م بيبطلا مأ قارا هل نوبلطيو ةنبم " نوسأبي
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 « شبعلا فظشو حدكلا فرعت تناك امنإ « اسميعن الو ًافرت فرعت نكت مل ىلا ةماعلا

 هيف ىه امب روعشلا هقمعتي هارزو . اهسئبو اهمالآ ىنغتي هنأ هدنع تّسحأ اهنأكو
 ا راعسألا ءالغ ن ند ةريرم ىوكش ءافاخلا | ضيعبأ عقرد وب و 00

 ؛١
 * اهقيع اضن ُّى

 ادهئاصن 6 1 امولا ىع ظ غلبم 24 هم م

 هيلاغ ةضرلا" اخ  :نكأ نافسألا» قا لأ
 : 7 ا ميقا ع

 «ةكانننلا .نريفلل كري دع :يضانللا ,نعتري# نع

 ْ »> وو ه رى .ه

 هيواط حبصنتو. | ىدع عوج تايبصم نِم

 ل : هه تى ع ه

 هيهام ىه ّةملم 7 رك عافدل -ىجتري نم

 هيراعلا موسجللو ِت اعئاجلا نوطبلل ظ نم

 3 و َ

 هيفاش  ةيعرلا نم كي لإ ارابخأ تيقلا

 . اهب اصوأو اهسئد نم هيف روص امو هدهزب ةماعلانم برقي ةيهاتعلا وبأ نكي مو

 ةغَل نم اقاقتشا هقتشي ناك ىذلا ةحراسأب اًضيأ اهنم بريقيب ناك لب ٠ بسحف

 نع دعتيا انك ديقعتلاو ةبارغلا نع هيف دعتبا بولسأ وهو . دادغبب ةيمويلا ةايحلا

 دخلا لع ديب القص يعقل دارنا فردت هارخأ هقللاذ دعي هلكلوب + ةنحجلا

 نوكت نأ رعشلا لئاقا باوصلا ١ : لوقي ناك هنأ هنع 0 ٠ هم.يقب نأ موهنم

 ىف ىلا راعشألا امس الو ٠ ىرعش لثم سانلا روهمج ىلع ىتفتخست ال امم هظافلأ

 3 ”دلط الو رعشلا ةاور بهاذم نم الو كواملا بهاذم نم سيل دهزلا نإذ « دهزلا

 . ءاهمفتناو ثيدحلا باحصأو داهزلا هب نيباثلا فقع بهذم وهو ©« بيرغلا

 هرعش بولسأ ىق تاظ هنأ قحللا نمو «'

 ًاديدش ًاديكأت اهدّنكأو اهفعاض دهزاا ىف ذخأ اذإ ىنح « ةلوهسلا هتايح ةحتاف ذنم .
 "'هومهف ام مهيلإ ءايشألا بجعأو « ةماعلاو

0 

 اويدلا ) ( ١ . 7١ /: قاغأ )١١( . 35037 ص ن
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  لوقيل ىبحو « فعض نم اهيف ىرجب امل « هتاعوطقم ضعب هنم طقست داكتل ىبح

 , جرفلاىبأ ةغلابم غلابن ال نأ ىغبنيو . 2١١ لوذرملا طقاسلا ريثك هنإ ىناغألا بحاص

 قى ةنكمتم ريغ ةيفاق هدنع دجن املقو ةقيقد ةيقيسوم نذأ ةيهاتعلا ىلأل تناك دقف

 01 طلاع أ اعط مدع رعشلا ناك ذإ « اهباصن ىف "لحت مل ةملك وأ اهعضوم
 نأ حلصت ا ا دانم نم ةملك عمسي ال ناك ىح

 نم غلبو . ؟' !ةهيدابلا ىلع اوت ىناثلا رطشلا عنصب ردابي ىتح تيبل ًارطش نوكت

 لصفلا َْق انفلسأ 5 عرخا نأ هناسل ىلع هتاوهسو رعشلا م لع هرادتقا

 ف عجور اذإ ناكو ؛ و ةلمعتسملا ا دو و ف 000 اا 2 ا

 ها كلذل دقو ةيقررع للا 5 00000 لع قرح رضا نأ كورت

 ةفد رط ةريثك انازوأ كيه انجرختسال كهاماك انلصو ول هتاويد نأ ُْق كشن الو ©( ةيم

 ا ًاريزغ ناك هدنع رعشلا عبن نأ ريغ « ًاراكتبا اهركتبا

 . هتراكل مات هلمحت نأ ةيلاتلا لامجألا عطتست

 ظ 0 ديلولا نب "7 ملسم

 تفلتخاو « ةكايحلاب لفتشي ناك بأل ةرجهلل 14٠ ةنس ىلاوح ةفوكلا ىف دل

 وه لب ليقو « راصنألا نم ىجرزخ هنإ ليقف « هتبسن حيحصت ى ةميدقلا رداصملا

 نكي لو « عانصلا نم ناك هنأ هل دهشيو « حيحصلا لوقلا وهو « مهيلاوم نم :
 لديام وراعتاو راس راخا َْف خيراتلا اذه ىتح تاعانصلا ىلع نولبْقُي برعلا

 لبق دلوو يورد رووا ل اي واو

 ءأر علا تاّشيطو 8١8 ص ةبيتق نبال ءارعشلاو' : ا صسيمألا ءارزساو ”؟ / 4غ قاغأ ) ( ١

 و5/1 دادغب خي راتو و. ص زئمم لا قد . 11/١ نييبتلاو نايبلاو ١ / غفاغأ 6

 ةيضن كلذكو هناويدب ةقحململا قاغألاب هتمدرتو 1 . 1

 ناويدلا ناعدلا ياس ةرقتم :ةقسلملا نواعملا ول ل ْ 00 أورحلا اغأ
 ديلولا نب مس عجارو ( فراعملا راد عبط ) . /4 (بتكلاراد ) ىفاغ (:0(
 ظ . ( توريب عبط ) ىز رك داؤفل رغسكلا :ةرافشأو ملسم رابخأ ىارظنا (0)
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 ] ءاديعأ اًرعاش ناك اك و اقيفك ناك « نايلس ىمسي هربكي ناك نلبا مل

 لوق نمو « )١( راشب هتقدنز هنقل ىذلا نأو اًنقيدنز ناك هنأ ىلع ةاورلا عمْجَسي

 « مالغ وهو هيلإ فلتخي ناكو « ىمعألا زاشب حم
 « ةرصبلا لزن هنأ ىلع "لدي ام هيلإ هفالتخا قو . « ''نيدلا كلذ هنع لبتقف
 نم ىلإ جاتحي «أ اريرض ناكو « ًامالغ لازي ؛ ال ناك ذإ « هيبأ عم اهزن هنأ رهظيو

 « ةفوكلاب الوأ هماقم اهيف ركذي « ةليول ةديصق ملسم ناويد ىفو « هلومّتيو هنيعب

 ظ . وهللاو بح ا تايركذو « اهب ةديعسلا هتايركذو ةرصبلا هلوزن مث

 < ةرصبلا ىلإ لنا مث « ةقوكلاب أشن املسم نأ لع لدي ام هلك كلذ ىو

 نأ هل حانأ كلذ نأو « راشب ىلإ نايلس هيخأ عم فلتخي ناك هنأ ىف باترن ال

 هنع فرعي مل ذإ « هوخخأ اهلمح انك « هتقدنز هنع لمح مل هنكلو « هرعش هنع لمحي

 فكع هنأو هرصع فراعم لكب هسفن فقثي ىضم هنأ رهظيو . ةقدنزلا نم ء ء ىش

 : هلوق نأب حرصي هارنو « ةمجرملا بادآلا نم ريثك ةءارق ىلع

 ىاطعأ ناك امم رهدلا عجرتسا ام ا ايندلا اهبْيَع لع َتْلَد

 ةلالد لدي ام راكفألا ىف قمعتلا نم هراعشأ فو . .؟!ةاروتلا نم هانعم ذخخأ دق

 ) ريكفتلو رظنلا مهيديأ لع قذحو ةرصبلا ىملكتم ىلإ فلتخا هنأ ىلع ةعطاق

 هراعشأ ىف اًضيأو . ةيفحلا اهدودحو اهفئارطو اهقئاقد ىلإ صولحلاو ىناعملا حيحصتو

 دقف « ىتالسإلاو ىلهاحلا : م رعشلاب ةعساو ةفاقث ىلع ةنيب ةلالد لدي ام

 هصئاصخو هروصو هيناعم عيمجم اضيأ لب « بسحف هتاغايصب ال هحور هنتسب رش

 ليخلا ءارعش نم هيرصاعمو راشب رعشب ةفاقثلا هذه هسفن ق تمحتلاو . ةيقيسوملا

 ظ . اًنيصخيوق اًماحتلا لوألا ىسابعلا

 رابخأ انيديأ نيب سيلو « ةركبم هسفن ىف تظقيتسا ةيرعشلا هبهاوم نأ رهظيو

 ْ .١ةهر//4 ناويحلا (؟) ءايدألا مجعمو ١ةهر/ ناويحلا رانا 010(

 0: ل ناويدلا عجار 0( فو ١5١١ ص نايمطا تكنو 11

 : 0 ص رظنا« أطخوهو ملسم نبا هنأ ني ريخألا نيباتكلا

 ةقحلملا م عرفا ىلأ ةمجرت رظنا (4) صني ثيح ١٠١ 7 /* نييبتلاو 0

 . الا ص هنأويدب نيثالث وحتي هلبق قوت دقو هو أ هنأل ع ظحاحلا

 ..ةرجهلل 1/4 نس ماع



 ا ٍ
 ظ -

 -  مدطصي هارث اننأ ريغ « ةرصبلا ىف الو ةفركلا لوألا هنطوم ى هنا نس حا

 ؤ ىرمألا ر ءاشلا حامرطلا ىلع درس نأب ىلع « ربْتنق نبا ىمسي ىرصب رعاشب
 4 ِى ٠ نميلا لئابق ن م:امهريغو دزألاو ًاديط وجهي نأو ؛ مت هتليبق ىف هيجاهأ ىجناخلا

 جزو « نييئميلا نييدزألا راصنألا نم دلارا طم ضنا « حامرطلا ا رصتنا

 ظ رادار ةقزمو 0 ةيرعاش هنم وأ ناكو « ةفينع ءاجه ةكرعم ق هعم هسفنب

 ] ظ . هتضقانم نع كسي. نأ ىلإ

 + لحاف ىطحتو م هتعاضب لعل ؛ ةايناز وخان انيمد نع تين ْ

 فردعسيالو . داوقلاو ةالولاو ءار زولاو ءارمألاو ءافلحلازث ازئاوج نم هرصع ى ءارعشلا مالعأ هب

 اعطقناو ناملس هيمخأ : عم اهيلإ رجاه هنأ هرابخأ ى نككلو « هترجه خيرات طبضلاب

 نايلس قوت دقو ) ا بتاك دايز نب روصنم نب دمحمو ديزم نب ديزي حيدملا

 حام ناك هنأ ملسم رابخأ قو . ةرجسهلل ١7/9 ةنس
 « هيأإ 0 الو ةفيلخلا نود نسم

 ىبزاويال "نسم ءافلخلا زئاوج يوحي هنأ نم تارسح بوذت ىسفن ىرأ : لوقن ناكف

 ديشرلا ءاقل نع اهيف هتمه ترصق ةدم دادغب ىف لظ هنأ ىلع كلذ لديو . بدأ ىف
 . هيأإ هلصوأ ىذلا وه ديشرلا لاخ ىريمحلا ديزي نب روصنم نإ لاقيو « هيقل مث

 فيرط نب ديلولا ةروث ىلع هئاضقو ديزم نب ديزيل هحئادمب هل هئاقت رابخأ ىتلتو

 دادغب ءارعش .نيب همجن العو هسا عمل لكنيح نمو «٠ ةرجهلل ١19/9 ةنس ق ىجراخلا

 نب دمح؟ ةلصلا ى قيثو ناك دمقذ « ةكماربلا نيبو هنيب تدقعنا ”ةلص نأ رهظيو
 يوتا

 . ةفلتحم 0 ويف هلو َ مهبتاك روصم

 هيفا هحئادم ن .اريثك نأ رهظيو 6 ديشرلا 8 ف عبرأ دئاصق ةهناويد فو

 َْق هلوق هع ل دروأو ( هيف هتيمال هدشنأ 1 هنإ لاقتيو ظ « :نمزلا كب نم طقس

 ظ ظ : اهتمدقم
 ظ ى 6 © 7 0 اي 5 ىو

 ("” لجنلا نيعألاو رحارلا َميِرَص ودغأب ١ ابصلاعم حورأ نأ الإ ىْتّيَعلا له

 ال هلابقل تحبصأو « ةملكلا هب تقصلف « ىنارغل 0 هل لاق

 19:  هلوق لثم نم « هئادعأ ىلع هتاراصتناب هوني اًنمئاد هارنو . ")هب الإ فرعي

 كا ص زتعملا نبا (؟) حارلا ٠ ةسالا قي ءالجأ مج لجن 010

 . 554 ص تاويدلا (") وم



 ظ 5”

 ريخمو ولع كنأدمكلع رضتقم رصنلا :نإ هللا ةئِلخ
 )١( دذعلا هل اعولخم كرمأب ىضع رطم بن نم انيم برحلل تادعأ

 ررخلا هلثم قلت فوس ىذلا لفم مم تممه ال رصيف ونب قال

 :رذت الو ىبتال ءاصح ءأق رح ةحئاج ناقاح ىلإ َّى عب دل

 رّدقلا َكَيأ مهيف قفاوي ىتح مهب فقاو بْعُر كنم مهّلظأ
 نع ثدحتي ىفم دقو « ىنابيشلا ديزم نب دب ديزي رطم ىبب فيسب ديري وهو

 نب لضفلا هيلإ صخش ناكو. عكرملا كلم ناقاخب هرفظو 00 اع ديشرلا تاراصتنا

 معو هركسع حابتساو هرسأف : ةرجعهلل //١17 ةنس منع شيخ ىف ىكمربلا ىحب

 ةرم هلصو هنإ لاقيأ ىح » ةرششك تاالص هلصو ديشرلا نأ :ءاخأ َْو 55

 ديزي هدئاقل هحيدمب هباجعإب هب ديشرلا باجعإ هرابخأ نرقتو . '"
 ناك دققف « هيف لخادتت ةسايسلا نأ نظن باجعإ وهو ؛ اووي
 مهحئادع ءارعشلا مهيلع نكاو 5 نييناريإلا ةكماربلا ديب مكحلا ىف ءىث لك

 ٠ نم هتداقل دحيال هنأ هيذؤي امم ناكامعبرو «كلذ مهيلع سفن ةفيلخلا لعج امبابك]

 ءالؤه صعب هجو ف نومعي ةكماربلا ناكو « مهب هوس و مهح دك ند ضلك برعلا

 ولعأ مهتدارإ ىلع لوزتلل ططضني ناكو « ةفيلخلا نع مهداعبإ نولواحي و ةداقلا

 ديلولا ةروث ىلع ىمغق امل هنإف « ديزم نب ديزي كلذ هب اوعنص نم ناكو ' مهذوفن

 « هيلع هطخس رهظأف ديشرلا مهاراجو مهيأرب بجسح رفظلاب فرصناو فيرط نبا
 عفتراف 0 لخدأ وأ ىسرف لع ”نوحشأو ” نفيصأل نينمؤملا ريم قحو م2 ٠ : لامتف

 : حيصي لبقأو ًريسو كحض هآر املف « ع. لخدف « هل نذأف « ديشرلا ىلإ كلذب ريخلا

 هحدمو « هنوحدع ءارعشلا لبقأو 1 (؟!مركأو سلجأو لخد ىح / « ىبارعألاب اسبحرم

 م فلأ ىت

 : (*7ةروهشملا هتديصقب ملسم

 ظ . 518 ص ( فراعملاراد عيط ) . ةمي زعلا انه وهو « راذع عمج :رذعلا )١(
 امو 5 (بتكلا راد) ىناغأ (4) 2 ىرايشهملاب نراقو */١84 ببوقعيلا 0

 . ناويدلا دئاصق وأ ىه (ه) ناويدلاب ةقحلملا ىاغألا ةمجرت رظنا )0 ظ



 ندمجل

 ا'”لّدَعلا ىف لاّذَعْلا ْمَمِْه ثرمشو لزَغ ابصلا ىف .عيلخ ٌلْبَح ُتْرِرْجَأ

 1_ نمف . هحدامو هدئاق حدع ارورس راطف ) قيقا مم ىلإ تعفترأو

 طحخأو « ةيناث ةهج نم دئاقلا نيبو هنيبو ةهج نم ةفيلخلاو رعاشلا نيب ةلصلا تق منو

 هيلع هتادافو ىدحإ َْق هاطعأ هنإ لاقيل ىح 6 رمغلا هلاون هيلع قدي كي رد

 ىلو امو . مهرد فلأ ىتئام ”لغت تاعاطقإ هعطقأو ٠ مهرد فلأ نيعستو ةثام

 ةنس قوت ىبح هعم لظو هبحص ةرجهلل 18 ةنس ناجيبرذ آو ةينيمرأ ديزي ديشرلا

 ةعوطقمو ةيميه ةيلاث ةديصقو هبق ةقباسلا هتديصقب .ناويدلا ظفتحا دقو . 18ه

 ف سوبب هرفظو مورلا بو رح ق هتاراصتناب موني لوألا ةديصقلا َْى ىدو 4 ةريصق

 ةريزاباب رئاثلا ىجراخلا فيرط نب ديلولا 6 ىدهملا دهعل ناسارخ ى رئثلا مرسلا

 : ؟'هلوقب اهلهتسي ىلا ىهو ةيناثلا ةديصقلا ىف هرذو . ديشرلا دهعل
 اماقشأ يا كو ا تيروا ] اماملإ كنم اندمح لايخلا ٌّفْيَط

 . همادقإو هتعاجشب ديشيو فيرط نب ديلولا ىلع هراصتناب ىّنغت
 6 ةكماربلا بتاك دايز نب روصنم نب دمع جدع دادغب هلو زن لزم ناكو

 ركسعلا ىف ىمسي ناكو ء ديشرلا بابب ىكمربلا رفعج نب لضفلا ةفيلخ ناكو

 6 هناويد ف ةروثنم تاعوطقم ضعبو ناتديصق هيف لحلو 6 بو رخل ُْق هثالبل

 : ''! هلوقب اهحتتفا ىلا ىثو « هيتديصق ىدحإ ق وهو

2 
 (دّلجتو ةعزع نيب ماقأو 2 دتفم َريغ حارف بابشلا ىّصاع

 اك 6 مهتقراطب دحأب هكتفو مورلا بو رح صعب َْق هراصتناب اليوط ديشي

 شيج دادع ق ناك هلعلو 6 ناو ريقلا جراوخ ىلع )») روصنم 0( هيبأ تاراصتناب 5و

 دقو . !“”روصنملا ةفيلحلا دهعل اعيرذ اكتف مهب كتف ىذلا ىلهملا متاح نب ديزي
 6 ىحب حيدم ف ناتيب 0 فو 6 ةكماربلاب دايز ند روصنم نب دمحم هلصو ْ

 نت , ةديصقلا ىف وهو « رفعج هنبا م

 . ٠*7 ص تاويدلا م هكرت نع ةيانك عيطخ لج تروح 21

 مولم : دنقم 0 ٠ . ءاشي ام منصي

  م1/ ةرهازلا موجتلا (ه ( . 5١ ص ناويدلا )١(



 ؟همل

 ١١ ةرجهلل ١8٠ ةنس ديشرلا اهيلإ هرعيس ماشلاب
 اوشَع نيح ماشلا لهأ ةداقملا ىطعأ

 : هتيمال ةكماربلا ىف هدئاصق عدبأو

 : 25! لوقي 2

 و - ش >7 0
 لوح أاهلام رئانهب رع نم

 2 هاو ٠ اها ©

 نم دعت ىهو « رفعج نب لضفلا

 (*!« هعادوموي ليعامسإوىفإو » : هتديصق قليعامسإ هامسنمنأ حص اذإ و” هعئاور

 ديزم نب ديزي ةافو دعب هارنو . مهيف هرر د نم ىرخألا ىه تناك ةكماربلا نم
 دنسلا هالو دقو « ةيقيرفإ ىلع هتالوو ديشرلا داوق دحأ ىبلهملا ديزي نب دوادب لصتي

 « اهندم نم ًاريثك حتفو « ةيرازنلاو ةينميلا نيب ثعش نم اهيف ام مرف 184 ةنس
 هنودشنيو مويلا كلذ هنودصقيف أ دحاو سلجم ةنسلا ىف ءارعشلل سلجي ناك» هنإ لاقيو

 ظ 0 0001

 ا"! ديداعّرلا ضيبلاىَوه نع ىلا هن دومعم ريغ ىفإ َقْوُشلا ىب ٌعْدتال

 ىهو « فلأ ةئامب ماسمل رمأو مرد فالآ ةرشعب هل رمأ هيدي نيب اهدشنأ املف
 نمو ناتسجسو « نامرك » ىف هتاراصتنا نع ثدحتي اهيف هارنو « هدئارف ىدحإ '

 ريخ اهرومأ تماقتساو دنسلا هل تناد فيكو ء« راوثلاو جراوخلا نم مهب كتف

 . ةماقتسا

 ى ةلودلا لاجر رابكو ةالولاو نيواودلا باتك 3 ةعامج حدمب املسم ىرنو

 ") بوقعي مهتمدقم قو « ديشرلا دهع
 نب ''!لهسو « ديشرلا جوز
 د ىلع ديشرلا ىلاو ىناطلا ناريع ني (١'!نسحلاو ى“ك'' ' يه داوجأو

 ةديتبز بتاك نادعس ناكو «( نأ دعس نس
 (م

 ةلودلا لاجر ع ل نم ناكو « ىئادملا حابصلا

 ديرو نا دو

 ق بورحلا ىف هئالبو هتعاجشو همركبو هب هون دقو « هداوق دحأ ىنحلا ملسم نبا ]

 )١( ص ىرايشهحلا ٠١8 ىريطلاو 4017/5
 "5و . ْ

 . 6٠# ص تناويدلا 20

 . 55١ ص ناويدلا (؟)
 ءىلاللا طمسب نراقو 787 ص ناويدلا (:0

 راد عبط ) حارحلا نبال ةقرولا باتكو اضف

 . 8١ ص ( فراعملا

 . ١6١ ص ناويدلا ( ه)
 تاجنرملا : ديداعرلا . قشاع : دومعم (1)

 . لافكألا
 .*”#5 62 1١4 ص ناويدلا (7)
 : ١٠5 ص ىرايشهملا 0

  ) 4١ص رظناو 58 ص ناويدلا 85" «©
 لاس نامل
 اهدعب امو 5١ه ص ىرايشهحلا 603

 ّ ؟ها/ ص ناويدلا 6

 )١0( ما/+4 بادآلا رهن .
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 : 11! هتديصقب هحدم هارتف نيمآلا رصع ىلإ هعم ىضمعو . نيتعيدب !١ نيتديصق

 أ . : 2 2 ىو رع

 اهيناغم ىل بيبح نم تلخ اذإ اهيثرأو اهيكبأ رادلا نع ىلغش

 راصتنا ىلإ ريشي بير الب وهو « قرشلا ىف هئادعأ ىلع هتاراصتناب ديشي هارنو
 نيمألا ثباي الو . 0219 ةنس دنقرمسب رئاثلا ثيللا نب عفار ىلع نيعأ نب ةمره
 هنبال ةعيبلا سانلا نم ذخأيو « نومأملا هيخأل هدعب نم دهعلا ةيالو دمع ضقني نأ
 ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع هيخأب نومأملا رفظو نيوخألا نحاطت ىلإ ىدأ ام ىسوم

 . للهسنب لضفلا هريزوو نومأملاث يح ورم رطش ههجو ملسم ىلويو ٠ عيرلا اذه
 نظنو « مال قوما هترازو لبق هئامدن نم ناك ذإ « م بيحرب لضفلا هانقلتو

 ةصاخو « ةكماربلا ىلع حوريو ودغي ملسم ناك ذنم امهنبب تقثوت ةلصلا نأ اًنظ
 ةمدخب قحتلا مث الوأ همدخي لهس نبا ناك دّقف ىكمربلا رفعج نب لضفلا ىلع

 : هيف هلوق هدشنأ ىح هيدي نيب لثمي ماسم دكي مو . نومأملا
 ش ه تاه < 7

 بتكلا كرهد ىلاعم نع تأبنو مهملعب اًونْثأ وأ سانلا قطن ول
 ول ع 2 م

 اوبستناو كالمألا ترخافت اذإ هب تمتام ىندأ كنم اوغلبي مل

 نم تطقس دقو « 2*” مهرد فلأب ةديصقلا هذه نم تيب لك نع هل رمأف

 :"7ناتيبلا ناذه الإ اهنم قبي ملنومأملا ىف هل ةيفاك ةديصق تطقس امك « هناويد
 اس 0 ا .

 اكارع َنلطأ دقو ناعطلا ةرك امدعب كليخ ناقاخ ىلع تدرو

 اكارتألا هل 2 هب ل رلزنَمب ) شاش » ارو ندّرو ىح

 تيب الإ اهنم قبي مل لهس نب لضفلا ىف ةثلاث ةديصق هل تطقس دقف اًضيأو
 اهعايض ضعب وأ ناجرج هيساوي هتلعج ةريبك ةوظح هدنع ىظحو « 2")دحاو
 لعلو . *تاياورلا ىف فالتخا ىلع ناهبصأ عايض وأ اهملاظم وأ اهديرتب وأ

 )١( ص ناويدلا /الا1١«  . 5٠٠ص 8٠" .
 . 0١ ص ناويدلا (5) . ؟5١ ص ناويدلا (؟)
 . ٠107" ص ناويدلا () .١١1هر//7# ىفوقعيلا (؟)
 ع ممم ص ناويدلا تاقحلم رظنا )80( ع ص ىطقطلا نبا )0

 .اهدعب امو 445 ©« :) .ء ماب عدمه ناويدلابةقحلملا فاغألا ىف ملسم ةمجرت (ه)



 ن6

 لاز امو «ماعلا ىف ىهرد فلأ فلأ حبري ناك هنإ لاقيو ؛ ةحص اهرثكأ املوأ

 . ةرجولل ٠ / ةئس هبر ىعاد ىب بأ ىبح ناجرجي

 نم نمأاثلا دقتعلا رخخاوأ ذنم دعرو ةءائه َْى شيعي ذخأ املسم نأ حضاو و

 هب قري لاز امو « ةمخض رئاوجي رفظي ذخأو ايندلا هيلع تلاهنا دقف « ىناثلا نرقلا

 وهللا ىلع لبقي ناك هنأ ىلع لدي ام هراعشأو هرابخأ ىو . ناجنرثج ىّنلوت ىتح هرعش
 ىف سمغني نكي مل هنأ رهظي نككأو « لزغلاو بحلل هتايح ىف حستفيو « برطلاو

 . هتماركب ليلق ريغ ساسحإو « راقو هيف ناك دقف « هنادخأو ساون ىلأ سامغنا كلذ

 نيدلوو ةئيا قزر كفؤ © ءادشر ىرجت تناك هترسأ َْق هتاح نأ دك ود ء ىش لكو

 لعاو « ًاديدش اًنزح اهيلع نزحف « ءاقبلاراد ىلإ هتجوز هتقبسو « ةجراخو دلخم امه
 . صالخإلاو ءافولا ةديدش هل تناكاهنأ ىلع لدي ام اهيلع هنزح ىف

 « هدئاصق نم ريثكب ظفتحي مل لسم ناويد نأ ىلع ةنئيب ةلالد لدي ام انمدق امفو

 « تيبلا دعب تيبلا الإ « انفلسأ امك ةدوقفم ليس نب :لضفلاو نومأملا ىف هراعشأف

 تطقس مهيف هل دئاصق اهءارو نأ رهظي هدئاصق ضعب مهيف هل تيور نم ىب ,"ىحو

 ىلا ةرئاسلا هتيمالب ديشي زتعملا نبا دجن اننأ كاذب عطقن انلعجم امبو . نمزلا دي نم

 « ىناوغلا عيرص » مهاب اهتايبأ دحأ لججأ نم ان رم امك هبقل ىنلاو ديشرلا اهدشنأ

 ) اهتهدقمالإ 0 َْى اهنم قبب مل كاذ عض !١( ٠ بهذلا ءام اهبتك ديشرلا نإ لوقيو

 تاراتح هناويد نأكو . » ةبيجع ةدبجح ةرئأس ةر وهشم 2 اهنأب زتعملا نبا اهفصيو

 ىو ريل ىح« ميدق ناويدلابثبعلا نأرهظيو . هتاعوطقم ضعب و هدئاصق ضعب نمضتت

 ! رحب ى هب فذقف « هناريد رتفد هديبو اموي هتيوار لفاغت ًاملسم نأ ةاورلا ضعب

 نيقارعلا هب رصاعم نك هاور م الإ سانلا ىدبأب هلم ىبد و هرعش لق اذهو

 نم لوأ هس ود ناك اعرو . (؟) هحئادم نم نيحودمملا ىديأ ُْق ناك م الإو

 نم ًاريثكط قسأ هنأكو « هسفنل باسحلا ديدش ناك ذإ « تاراتحم ىلإ هناويد لردع

 ] 2 هرعش لويع الإ سانلا ىديأ ىف هل بي ال ىتح « هراعشأ

 امه «٠ ؛ رعشلا ف ق هسفن دهج ًارعاش فرعي مل ةرجهلل ىناثلا نرّقلا لعلو

 . 03ه ص زتعملا نبأ 00

 . 74ص ناويدلاب ةقحلملا ىفاغآلا ةمجرترظنا (؟ )



 ف

 هيناعم لكب هيمالسإو هيلهاج : ميدقلا رعشلا جنات لكك لدادف : ؛ ملسم اهدهج ]

 جذاهل ةقد الو قمع هنع لقي ال الثمت لثمتلا اذه ىلإ فاضأو « هبيلاسأو هروصو

 شاعو « هسفن ى ديدحلاو ميدقلا مأتلا كلذب و . هيرصاعمو راشب دنع ىسابعلا رعشلا
 آدقانو هقبس ىذلا ىرعشلا ثارتلا لك ىف ًاركفم « امهنيب جزملا ف ةينفلا هتايح قفني |

 تاودأ حوضو ىف فشكتسي نأ ىلإ رمألا لوأ ذنم كلذ هادهو . ًاطبنتسم اللحمو

 هرعش عنص اساسأ اهلعجمب نأو ريوصتو ةلك اشمو قابطو سانج نم عينصتلاو عيدبلا
 0: عيدبلاب فورعملا رعشلا لاق نم لوأ » هنإ اولاق ىح كلذب ءامدقلا هل فربعاو

 امهبارضأو ساون ىلأو راشب راعشأ ىف اًثوثبم هدجن اًتحو . « 277 هيقلهاطعأ ىذلا وهو

 ملا امأ « نيحلا دعب نيحلا ىف مهدنع ىنأي هنكلو « هيرصاعمو هيقباس نم
 نأ « عيذببلا » هباتك ى زتعملا نبا لواح دقو . رعشلا لمع نم هتياغو هدنكو هذختي
 نأ دحأل نكميالو . لوصألا ىبرعوهف « ميركلا نآرقلاو ميدقلا رعشلا ىلإ عيدبلا دري
 لوصأ لع دمتعي مل هرعش ف ميلا عيدبلا بهذم رهظتسا ٍنيح ًاملسم نأ ىعدب

 نوتأي نويمالسإلاو نويلهاحلا ناكذإ « هل ةقباسلا روصعلا ىف كيم ناك دقف ؛ هيك

 نابل نث مك ادحاخلا اجلا ىح ءراشب ذنم نويسابعلا هب ىنع مث « ةفخخ ق هب

 هدرا ظعاطا عم ىرجن نأ عيطتسف الو . (؟)!هوذح اذحو مءلسم ىدتقا هبو

 هل شيعي أبهذم هذختي ملو « هيلع هنف رصقي مل هنأل « راشب ىلإ عيدبلا بهذم
 هيلإ ًازاحنم اضرف هرعش ىلع هضرفو « هل ًابهذم هذختا هنإف ملسم امأ « هب شيعيو

 اقر نوع قيقد سح ىلع ًادمتعم الصتم ًاريكفت هيف ريكفتلا ىلع هسفن اًفقاو
 . ةزاتمم ةفاقث تعم لعصو

 اهتشأب ميدقلا رعشلا «ةييرم ب تبرش( دقف بسحف كلذ سيلو

 ةءور نم اهيف ىرجبي ام لكب ةغايصلا هذه هيلإ تلوحتو « ةعصانلا ةمخضلا ةلزحلا

 اهيف امنإ فارحنا وأ جوع ىأ اهيف سيل ةيوتسم ةلدتعم هبيلاسأ اذإف ٠ لامجو
 © هعبدب ملسم هيف ثيبل هتاينج عاستاب و هتقدب هئراق نفي ىذلا لماكلا قسانتلا

 فلكتي كلذ ىف وهو « هلايخو هلقعو هسفن هيف بصيلو ؛ هرصع حور عم هيمنيلو

 )١( نييبتلاو نايبلا ( ؟ ) ص ناويدلاب ةقحلملا ىناغألا ةمجرت 51/1١ .
. 4 
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 سا طانع ناتو هبا اةساررم 4 قاق ءازعو: فيقك نيد نو عيطتسي ام لك

 حيدملا حنم 1؟ هتيانع اعوضوم حنمي مل هلعاو . هنارقأ ىلع زايتما نم ديري ام لك غلبي

 ءامدقلا هلاق ام دفنتسيف « هرضاحو رعشلا ىضام نيب ةقيقد ةمءالم مثالي هيف وهو

 ى تاعوضوملا هذهل نييسابعلا جارخإ ىلإ ًاتفتلم بيبشتلاو قونلاو ءارحصلا فصو
 مهيحود# ىلإ مهقي رط ف نفسلا فصو وأ ءرمحلا فصو نم اهْيلِإ اوفاضأ امو مهراعشأ
 ضرع ىلإ ةثيدحلاو ةميدقلا هيناعم لالخ نم ذفني ذخأ حيدملا ىلإ صلخ اذإ ىح

 روصلاو ىناعملا نم ًاريثك اًنفيضم ىنفلا ثارتلا نم ليصألا هداز روصي عئار ديدج

 ريوصتو ديزم نب ديزي ىف ةبيجعلا ةليوطلا هتيمال نم ةعطقلا هذه هل ًأرقاو « ةعيدبلا
 ةءو رم نم هب مستي امو قحام قحاس ليتقت نم ءادعألاب لزني امو همركو هتبسورف

 ] ظ : ةلماك

 ًاحّرطم كلملا ىحضأل ُديِزي الو

 ص . . -و .

 جحد ىد موي ف رجهم ىلع فوم
 ريل اس ها

 هترجح ودل الإ سانلا لحري ال

 هر نيثك انلا ءامد فويسلا 5-6

001 

 اهب نمتدو تاداع ريطلا دوع دق

 0 .٠ ع .٠

 ةفعاضم دو 0 هأرت

 8 مانت و 0-0

 (17 لدّلعلا ىخرتْسم وأ كسلا لئاموأ

 (99 لكسشلاب ناطيألاو سراوفلا ىري

 "لبنا نإ نب لجأ هناك

 رجل كلف نإ وتل كيباك
 "بدلا نقلا ناجيت ماهلا لعجيو
 سم ”ىع َ يبل 8

 لحترم لك ق هنعبتي نهف
 سمو رك 7 ع

 لجع ىلع ىعّدي نأ - رهدلا_نماي هل

 9 لحل نم ةيسيع حسم الو

 هيناعمو هتاملك ىلع طلستي ًاملسم نأو كيحلا ةوقو ءانبلا ةماخضب رعشت كنإف

 تيبلا ىف هتروص دمتسي وهو . ماكحإو طبض امنإو روصق الو وبن الف « هروصو

 . لابخلا : لوطلا . الوذخم : 0 00(
 رمألا ةماقتسال الثم لوطلاو كيحلا برض دقو

 .اطابح دشتو اهدومع مودي نيحةميحلا ةماقتساك

 لعشلاب دارأو . فيسلا : توملا باهش (؟)
 . باهشلا نم طقاستملا بيهللا

 ابغ : جهرلا ٠ حاودألا : جهملا /م)

 . برحلا
 حودمملادنع اهيبك ارب ىتتلت قرطلا نأ ديري ( 4 )
 :رخثلا هدوم
 .ةداحلا ةقيفرلا : ليذلا ّ سوورلا : ماهلا ) (

 . لحتكيال : لجكلا نم هينيع حسمبال (1)



 م١

 ءارعشلا هبش املاطو . ةدمعأو لابح نم اهيف ىوُطُي امو اهمايخو ةيدابلا نم لوألا
 ىف ىهو رانلا لعشب اًمهيبشت كلذ ىلإ فيضي ًاملسم نأ ريغ « بهشلاب فويسلا

 قباسلا هريوصت ىلإ فيضي ثلاثلا تيبلا ىف ىغمو . الامشو انيمي اهب ىرري ديزي دي
 قى لوقي ذإ « عبارلا هتيب ىف ريهز اهيلإ هقبس ةروص سمتلاو . نيحضاو نيسانج

 اقرط هباوبأ ىلإ نولئاسلا»و مرّه ىف َريخلا نوغتبملا لعج دق

 ءامدقلا ناكو « سماحلا هتيب ىف اًعيدب ًاريوصت لاطبألاب هكتف روصي ىضمو
 : اهالتق ءالشأ نم دجتس امع ةيانك اهنوفصي نيح شويجلا ريطلا ةبحص نوركذي
 اهريمسيس امب ةقثاو هتالحر ىف ًامئاد ديزي عبتت اهلعجو سداسلا هتبب ىف كلذ لغتساف
 عباسلا نيتيبلا ىف هلّشمو . هقوف ةفرفرم ًامئاد ىهف اهتاداع نم كلذ حبصأ ىتح « هب
 ىبحو « هملسو هنمأ تاقوأ ىف هعرد هقرافي ال ىح ةعاجشلا مات اعاجش نماثلاو
 .لاطبألا ءامذ نم هفيس ىلع ليسي امو هتعاجش هرطعف نيهاللا نيفرملا ناش را
 اهيف هريوصتو « ىلهملا متاح نب ديزي نب دواد حيدم نم ةعطقلا هذه هل أرقاو

 0 ظ ٠ هتأ 1و هْدإ اسمل

 2 ّ ًِء و
 " دوقعمو اهنم نيببتلم لك نع هل نونظلا قشنت ىأرلا دحوم ١ ٠

 ديرغت ريغ ةتانغ ديدحلا ىنغ اذإ روصهلا ثيللا هلثم لب ثيللاك ْ 0 , ا مل # ى ّ ى 2

 دوملجب اًدوملُج هفذقي لّيسلاك  اهتدع لاثمأ ىف ةينملا ىلي

 دوجلا. ةياغ .نصقأ سفنلاب دوجلاو اهم داوجلا نم ذإ سفنلاب دوجي
3 ٠ 

 اذإ ىأرلا مكح دوادف « ريوصتلا ةعورو ريبعتلا ةقدو ءانبلا ةوق سحت كنإف
 «هتسيرف لع هضاضقنا ىف ثيللاك وهو « ههباشتمو هضماغ هل فشكنا ءىش ىف ركف

 ًاجوم هبشي ام ىلإ لوحتتل هتلاسب نإو « هتودق هذختيو هيكاحب ىذلا وه ثيللا لب
 نإو . دوملجي ًادوملج عفدي ل يسلاك ةجوم رثإ ىف ةجوم لاطبألا ىلع هطقسي لازي ال

 . ضماغ : دوقعم . هبتشم : سبتلم 210
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 عئار نمو . ةيكزلا هحورب ىبح هتعيرش دوحلا امتأكو هدوج نم عئار برضل هتعاجش
 ىحمربلا رفعج نب لضفلا ى هلوق هخدم

 )١( لْضَفْلا هقطْنَم لوقلا نويعو ىّدر ا هلاميثو ىّدّتلا هانْمُي طقاست
 هاو "يللا . صا ماع هم 2 ور ش 50 ع َّك

 لخبلا متغا 0 وسلا دعي هلام َدَمَحلا عدويام ىلإ لوجَع

 (؟9 اللا عر دو مح ل تو ىنغلا رظمشسل هظعسني نمابعلا ىنأ 64

 رظناو « كبحلا ةيوق « كبسلا ةنيتم ىهو « مخضلا هئانب زارط نم تايبألاو

 ديدشلا هزيكرت ىلإ ثلاثلا تيبلا ْى داعو « لخبلاو مركلا نب ىباثلا تيبلا ث قباط

 نمو . اهديسجتو اهميسجت ةوق ع 0 ةليلملا ظافلألا َْف ةرشثكلا ىاعملا هعيسمجتو

 : ىكمربلا ليعامسإ ق 0 هحتدم عراب
 ربا ىف م 3 1 ١
 لصنلا هقراف عورلا موي دمِغلاكك دهعادو موي 0000 ىو

 7 لآ ني لا اهينالي شحرلاكف مهرزأ 5 هدعب ًاموق شغأنإف

 قو . ((؟7ةنس لأ ق هلثم رعاشلل قفتي ال .ىبعم اذهو » : زتعم ا نبأ لوقي

 نب ديزي ءاثر ىف هلوق ةلكاش ىلع هيئارم غوصي ناك ةيوقلا بلاوقلا هذه سفن
 .- كنارم

 «"راصمألا اهعازن تعجرتساو ىتغلا سالخأ ٌلامآلا كب ْتَصَقَت
 و 7 2 0 م7 ول ِ

 ا"0رامْحألا كهجو اهيلع تّسِفَن 2 ةرفحو ٌمامحلا هسفانت لجأ
 ربا ى س6 ج 0 سم 64 5 ه س89

 ""راعوالا»و لهسلا اهيلع ىنثأ 2 ةنزم ىداوغ تبهذ امك ْبَمداف

 نيلئاسلاو نيفتعملا دوعق روصي نأ دارأ دقف « ةقيقد لوألا تيبلا ىف ةروصلاو
 دعت مل اهنأ ىأ « ىبغلا سالحأ تضفن لامآلا نإ لاقف « هلاون بلط ى ةلحرلا نع

 عضوي ءاسك وهو سلح خمتحا سالحأ د ( 1 توملا : : ىدرلا . مركلا : ىدنلا 261)

 نيذلا : اهعازن . لحرلا تحت رعبلا رهظ ىلع .فيسلا دح لصنلا . ًامدرطقي :فعرتسي )١(

 .  مهناطوأ نع نوب رثغيو هيلإ نوعزني ء اهمضب سنألاك ةزمطلا حتفب : سنألا (؟)
 5 توملا .: مامحلا 0 ,١ . بدحلا : لحملا

 ١ ةرطمملا ةباحسلا : ةنزملا 070 . 55 ص زيمملا نبا 0



 ] "ا ظ

 : هيلع ناسفانتي ربقلاو توملا ىناثلا تيبلا ىف لعجو . هوحن لاحترالل لبإلا 0

 هريق ىلع سفنت روبقلا عيمج لعج نأ ثباي ملو , هيلإ هزوحب نأ ديري لك

 اهلباوب ةباحسلا ىعت 5 سانلا هب مع ىذلا هدوج الثمتم هل اعدو . ىلاغلا هدسج

 : هلوق ءاثرلا ىف هيناعم قئاقد نمو . رعولاو لهسلا

 ٌعَدْحَي ال قداصب ملأ بطخت 2 هنودو ّىعنلا 7 ٍعداخمو

 ؛هبيذكت ىلإ عزفيف هقيدص ىعن هيتأي نيح قيدصلا لوهذ تيبلا ف روصي وهو
 وهو « ربنق نبا اهب ضقان ءاجملا ف ضئاقنب هتايح أدب دقو . هدشر ىلإ بوثي م
 ىوُطني امو قدزرفلاو ريرج دنع ةميدقلا ضئاقنلا حور نع ردصي ضئاقنلا هذه ىف
 طمنلا ىف ذخأي لب « ميدقلا طمنلا اذه ىلإ دوعي الف نافاكتيو « تايبصع نم اهيف

 ةريصق تايبأ ىف ىرحجب ناك ىذلاو عضوملا اذه ريغ ىف هانفصو ىذلا ثدحتمملا

 : امهنيب ام دسف دقو هذيملت لبعد ى هلوقك « ةمومسملا ماهسلا هبشت

 ليلج تملع امك كنع حدملاو هنود كضئرع قدف اجهلا امأ

 لذا .تناودفي تررخ ضرع هنا كفو علل تناف يعذاق

 اهلعل وأ ةلحتنم اهنأ نظلا ربكأو «.ديزم نب ديزي ءاجه ىف تاببأ هل ىورتو
 مس نب:ديعسو ةميرخ نب مزاخ نب ىسوم حدم هنأ رهظيو « أطخ هيلإ تفيضأ
 « ريرم ءاجه نء ةعذال ماهسب امهامرف « اًبضغ طاشتساو « هاآر سبي ملف « ةبيتقنبا

 : ىبسوم ىف هلوق ةلك اش ىلع

 معو ْ ] 98 مس 60 م 2

 مدعلاب , راذتعإلا عدي مل ودي ى دالبلا زنك. ن . 0 : 6 6 (1

 هر ا ري همه ص 5 ٠ ام ْ ١ رل مامو ع

 : 3 ف 1 2م م وق مااا ع 0 2 0

 "”ادوسو اًرفص موللا نم ًابايث َهَهْجَو اسك افرع ليس اذإ

 2 ةيعماس عورب ردان ىبععم ىلع عمي يحول اجمل ىلاعم ُْف ققدي لازي ال ناكو

 )١( لاما 900 مدعلا . ) ١( كيبعا : تقمو ١

. 
 دول اوفو رءملا : فورعلا . فقفخ « لك : ليص (ع)
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 : هقلصنو ههجو حبقب الجر وجهي هلوق لثم نم
 خلا حشا ةرياَس تشع ُهترَيَع نحف طا احن هم هام يد ص م

 ملسم ناك روصلاو ىناعملا ىف ةقدلا هذهو ةغايصلا نم جيسنلا اذه سفنبو

 « تاعوطقملاضعبب امهدرفأ وأ هحئادم تامدقمامهعدوأ ءاوس « رمحلاو بحلا ىف ظني

 ظ : لوقي ذإ امهب هتعتمو امهيف هعزنم روصي وهو
 لحك اروحأ فك مادم عيرص_ >ادسوم تيبأ نأ الإ شيعلا امو 0 ا فك مال انسومان تينأ نأ هلآ .ىقعلا "ف

 وهو . هتمارك نم ليلق ريغب ظفتحم لازي الو هسفن ىلع امهيف ىبي لازي ال ناكو
 ىرذعلا ىوملا باحصأ نم ًاديدش ًابارتقا برتقي لب « شحفي الو نجم ال هلزغ ىف

 لثم نم هداؤف عذلي ىذلا هيحو هقوش نارينو هنينحو قشاعلا مالآ روصيب ىذلا

 ] : هلوق

 ىنيفشت كيف نم ام ْذلأ ًاسأك 0 ىنيقساف حارلا ريغ نيقشت تنك ذإ 7 22 م 1 5 هَ
 و م و

 ىنيفكي درولا نول كيَّدَح نولو ىل كثيدح ىناحيرو« ىحار كانيع
 : هلوقو

 لْثم هل نإ ام سمشلا هجوك مجوب ُلْيَللا ىَّضق انيقالت الو راسى و

 لْذَبلا انزجاحف هيف ىتملا انيِقل هلثم هجو ىف رْدَّبلا لاخك لاخو

 8 هلوقو

 ه 2 2 . 2 مج

 عقاو رتسلاو نّيعلا اهتاجاف دقو ١ ابصلا ىلإ تايعادلا ىسنأ تفسقأو
 ص هام ام ه2 / ع 33 وو ّ . 3 ه .

 ا" عماوجلا اهتلقثأ ىراسالا ىدياك اهروحن رامُث امدياب تطغف

 طبنتس نأ لواحم اهيفو « هحئادم تامدقم ىف اًهيلاغ ىتأت ملسم دنرخ نما

 : هلوق ةلك اش نم ةركتبملا ةليخأألاو ةردانلا ىناعملا
 ع 2 تو صا 6 م و 0

 لعبلا ةملسم باسنالا ةيسوجم رموهف كذملا اهبارش رةحئامو

 )١( دويقلاو لالغألا : عماوملا (؟) . رمملا : مادملا .
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 0 يبت رص لس ل 0 8 0 و

  لجر ىلع موركلا نيب اقفش اه مئاق وهف اهل اند تءعدوتسا دق

 ("7لتقلانم تفاختايحلا ةنسلأك 2 تَلَبْسَأف اَنْيَع ّنَّدلا ىف اهل انْقَمَت
 هاعس ًاملسم اهبراش لعج اك سوما تانب نم لوألا تيبلا ىف اهلعج دقو

 لاقف ىناثلا تيبلا ىف امأ . هسفن ىبعي وهو اهبطخو اهارتشا هنأل « ًاجوز وأ العب

 ىف لاقو . اهيلع اونحو اهل ةقفش اهب ةفقاو تلظو «مركلا ةرجش ىف اليوط تلظ اينإ

 اهنأك « ةزتهم ءارمح هنم ليست ىهو 2 اهنا دى اه وق مهنإ ثااثلا تيبلا

 ملسمو ٠ اعزفو افوخ ال اذاسرإ نع فكت ال ال ىهف « لتقلا نم فجترت تالا

 هناويد بناوج عيمج ىف ىءاربت ةقد ىهو « ريوصتلا ىف مهقدأو ءارعشلا رهمأ نم

 : رفسلا لوطل اهنوحنو قونلا ةعرس ًاروصم هلوق لثم نم

 (؟نامّلِظ ل ى حي يرلا نم قلخ  انِلَخْرَأِب اناداهت مامإلا ىلإ

 ةنابنخ ىف و3 نع ةرداص تالفإ  اهذخأي ٌرجفلاو اهتالفإ نك

 اهروهض َْق اهروصو 0 اهتعرسل حيرلا نم تفلح اغأك مقفول لعج لمد

 ىتت ال ىهف « اهأطخأف دئاص اهامر ةيبظ رورم ةعرسم رمت ىهو ماعن روكذ اهنأك

 لثع ةنيفسلل هردوصتب اليوط ءامدقلا هون لقو . ديدشلا و دعلاو قاللطنالا نع

 : هلوق

 هاصاو تس 2 3 ٠ 8 ًّآ ْ

 ا محد ىتمداعب تقار تريذأ نإو راض رش ةلفب تعار تليقا ادا
 طخ

 ها تن

 ظ "ريدا نم .ماجّللا حبك اهموقو 2 اهناروتعي نيفادجمب تلق
 ا" ردخلا ىلإ سورعلاىشمابصلا مسن 2تهجاو نيح اهب ىكحت ابصلا ناك "8 و 1 5 3 5 5 -

 ىحانجي اهيفادجم هبشي امك ىثحو روث سأرب اهردص لوألا تيبلا ىف هبشي وهو
 . اهحومج موقي ىذلا اهناكسو اهيفادجعع ىناثلا تيبلا ىف اهتروص مسريو ٠ رسل

 سأر : بهرق ةنق . تعزفأ : تعاد (4 ) تلاس : تلبسأ . بقثلا نيعلاب دصقي )١(
 ب دارأ 6 هأحانج : : سنلا اتمداق . ىشحو رود 5 رمال َ حابشأ 4 انلمحت 5 اناداهم 0

 / . نيفأ دحلا 5395 ماعنلا رك ذوهو ءلظ يح : ناملظ

 تاس تلقا و علنا 86 ةرداص .ريسلا ىف اهتاعبناو اهتعرس اهتالفإ (؟ )

 . ةأرملا هيف رثتست ىذلا تيبلا : ردملا 50( مهرصع قر وهشم برض : نابسح- سوق . ةعجار

 . ىسقلا نم
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 . اهر“”دحم ىلإ قيفرلا اهريس ىف سورعلاب ديثولا اهريس ىف اههبشيف ثلاثلا تيبلا ىف امأ
 2 روصلاو ىناعملا ررد هراعشأو هتايبأل طقتلي ع لازي ال وحنلا اذه ىلعو

 وهو « ةلكاشملاو سانحلاو ةلباقملاو قابطلا ىو نم ةريثك ىتلح كلذ ىلإ ًضيضم
 اجوازم ؛ مك ىوق نينر نم لسرت امو ةمخضلا هاقيسومب ةيانعلا ىسني ال كلذ ىف
 ةغايصلاب ظفتحت هراعشأ اذإف « ةديدحلاو ةميدقلا رعشلا رصانع نيب عاطتسا ام لكب

 ديدحلا عيدبلا بهذمل حسفت ىه اذإو « ةيبرعلا .عامسألا ذلت ىلا ةنيصرلا ةلزحلا

 . ةدئفآلاو بولقلا عتمي ثيحب « ةيلايحلاو ةيلقعلا هفئارط لكب

 60 مامت وبأ

 اهنم قيرطلا ىلع قشمد برقب مساج ةيرقب دلو « ىناطلا سوأ نب بيبح وه
 ١م ةنس ليقو ١ ةنس ليقف « هتدالو ةنس ُْف تاياورلا تددعت لقو « هب ربط ىلإ

 ءارالاو .٠2018ةنس تدلو : لاق هنأ هيلإ بسانو ١97 ةنس ليقو ١88 ةنس ليقو
 , 29 ىطبن هنأب هيرصاعم ضعب هاجه دقف « عيط نم هبسن ةحص ىف ةبراضتم

 ى بستناو سوأ ىلإ هفرح هنأو سودت ىمسي '؟!اينارصن ناك هابأ نأ موق معزو

 مسا ناك امير هنأ ةيمالسإلا فراعملا ةرئادب هل هتمجرت ىف ثويلجرم نظو . َئِط
 ىنبو ©« سودويت ١ نع فرحم سودت هنأ ىلع ةميدقلا عجارملا ىف روكذملا هيبأ

 نبا هراعشأو هرابخأو مام ىنأ ىقرظنا 0 ١( لمح سبسيجنل 4 هرعش ةأيحو هتايدح : ىناطلا مامم
 ( بتكلا راد عبط ) فاغآألاو 78 ص زئعملا هتاويد عبط ىو 8 ورق رمعل «ماموبأو» نىيدهلا

 ص ميشوملاو ؟ ؛ 8/ م دادغي خي راتو 5/*88
 (ه ١١99 ةلس ةعيط ) ناكلخ نباو ”.#

 تارذشو /١8 ؛ رك اسع نبأ بيذجبو ٠/١
 باتكو ٠١/5 نانحلا ةآرمو 7/٠ بهذلا
 مامت ىأ رابخأو ىدمةل] نييئاطلا نيب ةنزاوملا

 ىعيدبلل مام ىفأب قلعتي اميف مايألا ةبهو ىلوصلل
 نمو مام ىنأ ةدام ىف ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو
 ى هيهاذمو نغلاو نيسح هطل رثتلاو رهشلا ثيدح
 وبأو ١194" ص( فراعملاراد عبط) ف رعلارمشلا

 حرس فراء أراد د يط اييمهأ 6 ةفلتء تاعرط

 « هحئادم لعل متشتءازجأ ةثالثاهمم رهظدقو ىزي ريتلا
 معرس اهف سيل امو 4 تاعبطلا هذه ىلإ عج ردسو

 . م 1١8869 ةنس توريب ةعبط ىلإ هيف
 رابخأو نايعألا تايفو هداليم ف رظنأ )١(

 . 70١ ص ىلوصلا مام ىفأ
 . ؟”ه ص لوسلا 20

 ةرهازلا موجنلا رظناو ؟ 45 ص ىلوسعلا ( 4 )
 ا
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 مسا نأ ىلإ ناملكورب بهذ اًميِب « 17 لصألا ىنانوي هنأ نظلا اذه ىلع نيسح هط

 ن“ 4 هيفنت ال - تدص نإ هيبأ ةينارصنو . 7'2نايرسلا ىراصن نيب عيشي سودت

 نم روهمجو « اهيف ميدق نم ةعئاش ةينارصنلا تناك دقف « ْئط نم الو برعلا

 مرطضملا هرخف كاذل دهشيو « 20 ةبيلص ىثاط هنأ ىلإ نوبهذي تاقثلا نم هل اومجرت

 هرصع ىف اهل اولتجس نع امظع ًاهيونت هوو « هيحودمم رثكأ اهنم راتخا هنأو ”ىطب

 ظ . ليصأ ىلرعو قيرع ىثاط هنأ ىلع لدي امه « ةيبرح ًاداجمأ |
 ى سانلا ىسي رص أشن هنإ ليقف « هتأشن ىف اًضيأ ءارآلا تيراضت دقو

 اهيف ًاراطع ناك هابأ نأو قشمدب أشن هنأ ىلع هل نيخرؤملا رْبكأو « ريبكلا اهدجسم

 ةديغلا كودك فلتخي ذخأ هنأ ودبيو . بايثلا ةكايح نسحب ىك كلئاحب هقحلأ هنأو

 « ةفاقثلاو رعشلا لوادج نم اهيف ىرجي ناك امث ىلهني دجاسملا تاقلح ىلإ هرافظأ

 نييئاطلاو نيينميلا صعب ىلإ هب هجتاو « هناسأ ىلع رعشلا عوبني قفدت ام ناعرسو

 . نيرئاطلا ميركلا دبع ىبو ىدكستكسلا ورمع نب حون لثم صمح ىفو هتدلب ىف

 م وقي ناك ىذلا ىضحلا ةعيف نب نتابع ًادصاق رصم و>ل ههجو ىلوي هأرنو

 : ؟!هحئادم ىدح] ىف لوقي هلو « اهجارخو اهتطرش ىلع اًنايحأ

 ىلأ وئب اهيف ءابآلا ونبو اب ١ ىتبارقو ىتياغ رصحب تنأو

 راختفالا ف ججليو «هلثم ىنمب هنأو هنم هتمرح ىلإ هل هحيدم ىف اًممئاد ريشي وهو

 ؛ هباتح نم راكي هلعج امث «هنع روزاف داع هنأ رهظيو . ءامدقلا اهلايقأو نميلا كولمب

 ة<؟ رص ةلالد لدي م انيدابأ نيب سيلو .. هثاجه رانب هالصأ هنم سثي اذإ ىبح

 ًاراعشأ ىدنكا « ةاضقلاو ةالولا ١ باتك ىف نأ ريغ شايع ىلإ هدصق خيرات ىلع

 « ةريفلا كالت ىف اهب هماقم دكؤي امه 5١54 و 7١١ ىنس نيب رصم ثادحأب لصتت هل

 رصم ىلء هتيالو ىف رهاط نب هللا دبع ىلع فارعت هنأ ىلع لدي ام راعشألا هذه ىفو

 امهب اجه ناتيب هناويد ىو . نعفلا ىلع اهيف اهيف هئاضقبو هب هون دقو (ه 71-111

 ةرهمجو مم ل1 اغألاو 0 ةنل عبط ) ' ةمادقل رثثلا دقن ةمدقم (1)

 رادب ةيناثلا ةعبطلا ) مزح نبال برعلا باسنأ هتلاقم رظناو 4 ص (رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا
 ٠ . "89 نم ( فراحملا . « رثثلاو رعشلا ثيدح نم » هبأتك ىق هنع

 13/١ ( فراعملا راد عبط ) تاويدلا ) ّ ١ عبط ) ناملكو ريل ىبرعلا بدألا خيرات 6

 . ) فراعملا راد
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 ىلو دقو « ًاناتهبو ًابذك ناك هيف هحدم نأ هل ًانلعم ىعازخلا هللا دبع نب بلطملا

 « هتطرش ىلع ةعيط نب شايع ميقي ناكو ةرجهلل 114 و 148 ىتس ىف رصم بلطملا

 دقعلا لئاوأ ىف ةرمو ىناثلا نرقلا رخاوأ ىف ةرم : نيترم رصم لزن هنأ كلذ ىنعي لهف

 لصاف ىأرب عطقن انلعجي ام انيديأ نيب سيل هنأ قحلا . ؟ ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا .
 نيتيبلا نيذه لاق ابرو « بلطملل حيدم هناويد ىف سيل هنأ ةصاخو « كلذ ىف

 ظ . هيلع نيلوحنم اناك امبر وأ رصم نع بلطملا لزع دعب
 لطب ىلع ناكم لك ىف ةبوصنم مث آملاو 7١4 ةنس ىف هنطوم ىلإ داع دقو

 هناخو « ًاريرم انحافك كباب حفاك ىذلا ىبوطلا ديمح نب دمحم راوغملا ِْط

 مامن ىلأ سفن ةثداحلا تقمعتو . ةنسلا هذه لئاوأل لاضنلا ناديم ف طقسف ردقلا

 . ءارعشلا نيب ةزاتمم ةناكم هب ”لتحي ذخأو ةنسلألا ىلع رودي ذخأ اًراح ءاكب هاكبف

 ىضاق ىفاعملا نب شيبح لثم. امهداوجأ حدمبو لصوملاو ةقرلا ىلع درتي ذخأو
 : )هل هحئادم ىدحإ ىف لوقي هارنو « ىضلا ناسح نب دمحمو نيع سأرو نيبيصن

 قاوخإ طاطْسفلابو نّيتفرلاب انأو ىوهلا دادغبو ىلهأ ماشلاب

 ناسارخ ىصقأ ىل هفاشت ىّبح تعئص ا ىضرت ىَّوْنلا نظأ امو

 ىركذ لازت الو « اهنم ةبوألاب دهع ثيدح ناك هنأ ىلع لدي طاطسفلا هركذو .

 هتيالو :ناسارخ ى هروزي نأ ىوني كلذلوء هسفن ىف ةيح رهاط نب هللا دبع اهيلاو
 ةبحص ىف اهب ملأ هنأ رهظيو «دادغب ىأرمب هانيع لحتكت نأ ىنمتي وهو « ةديدحلا
 نب نسحلا ىلإ ةهجوم ةديصق هناويد ىو « 2'ًاريصق امامإ ىضلا ناسح نب دمحم

 اهيفو ةرازولا هلازتعا نم مغرلا ىلع ليسي لازي ال ق دنغلا د ناك ىذلا لهس
 ظ ظ ] : 5 لوقي
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 بحت ملو ملظت ملو بيشملا ىلإ  اهعبتاف ىوعدت نورشعو تس

 نيرشعلاو ةسداسلا ىف وهو اهراز دق نوكي هنإف دادغب ىف اهب هحدم هنأ حص اذإف
 « هنطوم نيبو هنيب القنتم لصوملا ىلإ اعيرس داع نأ ثبلي مل هنأ ىلع . هرمع نم ٠

 . 1١0/1 ( فراعملار اد ةعبط ) ناويدلا (*) ."ه٠ور/» ( فرامملا راد ةعبط ) ناويدلا ( ) ١

 . مإلاودو بوحلا نم : بحن ل (4) . 58 صريمملا نبا (؟)



 ما

 لواحي هأ أردو . خيراتلا أمله ذنم ةردز 1 ىلاو 0 قوط نب كلام هدم 1 ايرو ١

 6 مورأا ىلع هل ءانثأ ماشلا روغتو تمد هماملإ ُْف نومأملا ىدي نب لوثملا

 أاهيفو ( ىدم رخأ وأى دقوأف ءاطغلا ف شك : هتديصق هب هحدم أم لوأ ناك ارو

 ىلع هئاضقب اديشم تيبلا لآل هبح هل نلعي
 :217 لوقي 2( رصع نيفلاو تاروثلا

2 [ 2 : 4 

 لمعت فطعتو  زواجتب  ىتلاو ايتللا نم رصم شاتناو

 ىلإ اهنم داع دقو « ةرجهلل 5١17 ةنس لوأ ْق رصم راز نومألملا نأ فو رعم او

و لغلغتت هشويجو اهب ًاركسعم ؛ ةنذأ » رغث ىلإ اهنم هجوت مث قشم
 ث نييطنزيبلا ءار

 « هب خانأف « ةؤاؤل ٠ نصح ىلإ هسفنب م دقتو « ةهبج دا وو

 ماع بأ ىرنو . ةقحاس مازه مورأأب ةلزنم ىرغصلا أيسأ َْق حورنو ودغت هشو جو

 شويحلا تالت فصي هي هلوق لثمب اًنعيدب اينغت نومأملل هتيميم ىف تاراصتنالا ب ىنغتي

 !؟ لاتقلا قى اهلاسبتساو

 ّ 1 1 ْ ١ مرو
. 
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 ماحرأ مهنيبو فوتحلا نيب 2 امناك فوتحلا ىلإ نيلسرتسم
 مس

 ْ ل 6
 أ 0 7

 7 ماجأ انقلاو مراوصلا ا اهلام ش تاردخم روم داسأ

 كيرزد ن 7 لااخيف امهوأ امأ 6 بو ردا هده داوقع نم يدا كيشي ىدم كلقو

 ليفويت ىلع اتناك اي رع ار انسقلا هل لّجس دقو ةينيمرأ ىلاو ىنابرشلا ديزم نبا

 « هدونج ىلع ل 0 فيكو رابدألا ىلو فيك ًاروصم ةطنز روطاربم]

 ١ ه ] 5 ظ ش 2

 0 رلصلا اهمواقي ال تبالتااهاذإ ىلا كتايار ٌليفوت ىأر الو
 2 06# را ِ 9 ٠

 ها مئاه هدصق ىف ىَدّرلا نأك هعابتا ىف ىّدرلا لاي ملو ىوت

 مل 0 ا 1 ًّ

 تقلا و 0 اهامشح تكييفف 2 ٌةحيصب تدمع مورلا دالب ناك

 ْ مواسلا 5 0 . ١ه١/* ناويدلا )١(

 ' دوم مرقم ىلا ةقانلا دلو : بقسلا مْ 50( 5 اماباغو أهمويب تانك اش : تاردح 2( :

 . مل اك الهو مولع ًامؤش تراصف .٠ فثتلملا ريثكلا رجشلا ىهو ةمجأ م ماجآ

 . 190/1١ ناويدلا خ7 ظ
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 اتا ابضتناو ةيووحنوز وت 2 عصوت ل هنأ ىلع « طايخل ارفعجف ىناثلا دئاقلا امأو

 كالت ضعب ةدايقب هيلإ ديعينومأملا ناك ذإ مصتعملا نيحلا اذه ىف ىل هنأ اًنظ نظنو

 ىف ناك امتإ هل هئاقل لوأ نأ هرابخأ صعب ىف ءاج دقف « مورال ةيزاغلا شويجلا

 ظ يك هئانب دعب هيل امإ هنأ تاياورأأ ضعب قو ؛ , ('!ماشلا روغث ىدحإ ةصيصملا

 هل هحئادم ىدحإ ق هنأ ريغ ةرجهلل 77 ةنس ىق ةيرومعل هحتفو ىأر نم

 :297 لوقي

 قوم هه 0 هه 6 م ل مسام ل

 ا” هزألا عيبرلل كهل مح 7 0 مست ف انعيبرأ

 ق دادغبب ناك هنأ دكؤي امث نيتئاملا دعب ةرشع مشع عست ةنس ىلإ ريشي هنأ حضاوو

 قوتت تذخأ دقو 7١8 ةنس نومأملا ةافو دعب اهيلإ هلاحر دش هنأكو « ةنسلا كلت

 . هارثو « اهامعأو دادغب ةطرش ىلع متاقلا ىبعصملا مههاربإ نب قحسإ نببو هنيب ةقالع

 ؟"194 7١8 ٠ ىتنسل ناردإ ىلامث لبحلاب اوراث نيذلا ةرممحملا ىلع هتاراصتناب ديشي
 «ناسارخ ىلاو رداط نب هللا دبع ىلإ لحترا نأثبلي مل هنأ رهظيو . 2*!ةعئار تاداشإ

 هدشنأ امل هنإ لاقيو « الفاح الابقتسا ءارعشلاو باتكلا رع نمو ود هلبقتساو

 جبد دقو . رائيد فلأ هيلع رست .( هيحاوصو فسوي ىداوع نك همذ هتليصق

 ريثك ىف اضيأو ةنابمش نب مثيلا نب دمحم هباّمكو هتاويد س كنف ةريك دئاصق

 رمع نب صفحو هللا دبع نب رانيدو لهتسملا نب دمحم لثم كانه داوق او: لامعلا قم

 ءاجر نب نسدا ةصاخو ةالولا نم ريثكب هقيرط ىف هونو « رم نب ىلعو ىدزألا
 هسرح نأ فداصتو 6 نب ءافولا ىبأ ىلع اند لزذ هتدوع قو . سراف ىللاو

 رعشلا نم عيماجم 500 فاؤي هبتك ةنازخ ىلع بكأف 5 ارهخأ هدنع ف

  ىزيربتلا حرش : ناحرش هل عبسطو « ًارارم عوبطم ودو ةسامحلا باتك اهرهشأ

 روصي امك مامت ىلأ قوذ ةقد هوجولا ضعب نم انل روصي ودو « قوزرملا حرشو
 ٠ ثيدحلاو ميدقلا ىف ةسيفنلا هر ردو ىلرعلا رعشلاب ةعساولا هتفامقث

 ىمرحلا كباب ىلع داوقلا تاراصتناب ىنغتي ذخأو « ىأر نم رسم » ىلإ داعو
 ىاوت امو « نومأملا داوق نم نو ريثك هلزانو ةرجهلل 7١١ ةنس ذنم راث دق ناكو

 . كنإل ىف ةنل : كبل () ا نافل 13
 .؟وا!لء؟4١ «٠ ١١ه/* ناويدلا (:) . ١9/5 ناويدلا (؟)
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 - ةيمردلا نم هعابتأ لزانت ىلا شويخلا لع نيشفألل مصتعملا دقعي ىتح 7٠١ ةنس

 هعابتأب ذدئنيح اوفصع نيذلا داوقلا هأ نم ناكو « ناجيبرذأو ةينيمرأو لابحلا ىف
 هناك ةتاراضتت ا هيف 0 قرأ ىدملقو لاظلا قرغنلا كشوو قب دع دعس وبأ

 نود ًاراصتنا هل كر 37 1 ند ٠ ةثيدخلا 0 اهداأو ًائيسل هتليبق هيف ى يح

 هبادصأو كايابب اولكن نم ًايناث | يب رعالطب هينا لو ةعئار ةمخلم ىف هلجس نأ

 « ًاراردم اًشميغو « ًاراوغم اًسراف ناكو « ىلجعلا فنا د وبأ وه نيشفألا ءاول تحت

 ىلإ ًادقم كباس نيفقالا مدق ادب ةزس لئاوأ َْف ًاريخأو . اعئار اينو هب هونف

 ”ءازج بلصو هدسج عتطُقو لّسآو « جيجضلاو ريبكتلا اهب ىلاعتف « أر "نم رس
 مدتعملا نوئنهي مام ا مهتم دقم قو ءارعشلا ذخخأو . دوهعلاب هثكنو هيغبل ًاقافو

 الملا ادغ) : ىه « ةعئار دئاصق ثالث هيف هلو « نيبملا رصنلا اذهب نيشفألاو

 (1) ”نرلا هالجلا ديرو لام وش ل رقلا نوخأ تل آ )و (لزانملاو ىمحلا رومعم

 نه برقلاب ةر طيز ىلع راغأ نأ ةطنزيب روطاربمإ ليفويت ثيلي لو . ( نيفدوهف

 شويخلا ْز -عجف . ايبضغ مصتعملا طاشتساو ءهدالب فرط ق دا طا مش

 تقرفتو ةدرومع اهرث 4 ىلع حن ةتفا « ةقحاس ةعب ره همزهو ليفويتب ىتتلاو .« مورلا وزغل

 نب دمحم ناكو . الدو اراغص منيو اقحم مورلا قدمت ىرغصلا ايسآ ىف هشويج

 نوط: هناراستناروو دب لف مامت ابأ لعج ريبك رود بو رهلا كلت ىف ىرغثلا فسوي

 انديع اهب و6 رايد ناينلا الونقتأ تنأال) : هاتديصق كلذ روصت ام وحن ىلع

 الافق حعتتفا ىلا ال ةرصحلا 00 ىدممس اهيف وهو ( قوشملا ؛ بيحن اذك

 . ةريثكلامناغملاوىرسألا تائم هيدي نيب ًاقئاس ةينيطنطسقلا جيلخ ىبحلغلغت فيك اروصم

 قدصأ فيسلا) : مهتعملا اهب حدتما ىلا ةيرومع ىف هتديصق بورحلا كلت ةر دو

 . ةعئار ةمحلم ىهو ( بتكلا نم ءابنأ

 راشتسم داؤد نأ و يح تاساإ خخ نم هتدوع لنم مامع ىلأ ةقالع قث وت تذحخأو

 . اهداوق اوقو ةأودلا تالاجر نم ني د رشكبو مصتعملا قو دي ار هتاضق ىضاقو مصتعملا

 ناو ناز: اهو ذ اتسرطن< نام راه ةعاطلا 1 ىبح 71754 ةنس ف مدقتن داكن امو

 بلص و لتقيف ”؟ه ةنس ىف ( ىأر نم ريس ١ ىلإ ًارغاص هب قأت ىح هلزانت ةفالحلا

 جرخ ا نار هب ةروك : ىلا ) 0 ١

 . كياب اهم
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 رفكلا نطبي هنأو هتقدلزو نيشفألا ةنايخ , لع ةعطاق ةادأ تعني كباب اجب

 رمأيف « فلد ىلأ لاثمأ برعلا نم ةصاخو اهلاطبأب عاقيإلاو ةلودلاب ردغلا ىوتنيو

 بناجي بلّصتيف « توميو « نوجسلا تابايغ ىف هئاقلإو هيلع ضبقلاب مصتعملا
 نأ مامت وبأ ثبلي امو « هللا نود نم اهدبعي ناك ىلا رانلاب قرح مث « كباب
 ئ : ١7 ةعيدبلا هتديصق مصتعملا دشني

 : - 4 5 مص | ىيعي مم مى 8#
 رادح نيرعلا كيف نم رادجخف ىراوع فويسلاو جلبا قحلا

 نيبو هئيد مل هضفنو ةلودلا معنبو مالسإلاب نيشفألا نارفك اهيف نوف لقو

 رانلاب هقرحح نم ناك امو « كالحلا دراوم هدروأ ىذلا هيغب و قيثاومو دوهع نم مصتعملا

 : لوقي رايزامو كباب راوجب كلذ لبق هيلصو

 200 ٠ 'ه 0

 (”ىراولا دانزلا رس ىلطصا ىتح  هعولض نيب رفكلا رس لاز ام
 ىلا م 1 و | م و 0

 ا""رازإ قش ترعصع امك بهل اهرح نم كةهمسج رواسي أران

 در 7 7 2 ريت جرس 2

 راجفلا عم اهلخديو تيم اهدوقو ناكو اايح اهل ىلص

 رايزام راج ُكَباب رص نأ  اهئاحَرب نم ءاشحألا ىفش دقلو

 راق نم "ا ويحل ىديأ ] مهل ككل ائاك بايثلا هوي

 م َ ّ ص -

 نايل: ٠ كاذ َْق مهقانعأ تعطقتف ىدهلاو ةوينلا اوداك

 ؟؟ه ةاس مدتعملل هترازو ذنم تايزلا نبا نيبو هنيب ةقيثو ةلص تدقعناو

 نب دلادنو ىرغثلا لييعس ابأ مدع لظو بهو نب نسحلا| هيتاك نيبو ةنيب كلذكو

 مهاربإ نب ىسوم حدمو « ةريزحلا ىلاو ىبلغتلا قوط نب كلامو ةينيمرا ىلاو ديزي
 قوتو 1 ةاودلا لاجر رابكو .ءاسؤ رلا هاداهتو : قئاولاو مصتعملا قشمد ىلاو ىفارلا

 (مارم لك مورت عومدلل ام ) : ةعيدبلا هتديصقب هآزعو هأنهف قئاولا هفلخو مصتعملا

 هللم 31 ةنس قثاولا ةيالو ذنم سحب ذخأ هنأ رهظيو . ةفلتخم حئادم هيلع ىضْنيو

 . الوط 0 ١و م/ ناويدلا )١(.

 (رايززامو كباب وويقفألاةثدلقلا يتم ريشي ) ّء ( .رانلاب هقرح-ا ىلإ ىراولا ةائرلا نيب ريشي ١) 0 ران و

 رابغو سمشلاب مهدولج داوس مهايث داوسب دارأو ىلع بواصموهورانلاب قرح هنأ ىلإ ريشي (؟)
 ْ . حايرلا هفصن رفصع رازإب ههبشي كلذ لجأ نمو « عذجلا



 "ا ْ

 نب ىسوم لثم نم هقحتسم ريغل هحدم لذبل انايحأ هرطضت اهنأو هتفرح نم

 ناعرسو « هتنوئم هيفكي ام هيلع ردي ةلودلا ف لمع هل راض ول "ىنمتف « ىقفارلا مهاربإ

 كانه لظو « لصوملا ديرب ىلع هنّييعف « هتينمأ بهو نب نسحلا هقيدص هل ققح ام ]

 هتلوطب ىكبو هاكبف ىنابيشلا ديزم نب ديزي نب دلاخ ىعن امهيف هءاج « نيماع

 نم ريثك هيثريو ةرجهلل 7١ ةنس هبر ىعاد ىللي ىبح ماعلا رودي الو ءاراح ءاكب

 ] ظ : 2١١ لوقي هيفو « بهو نب نسحلا مهتمدقم قو « ءارعشلا

 ل | ش ْ 8 و

 ىلاطلا بيبح اهتضور ريدعو . ءارعشلا متاخب ُضيرقلا معجف
 م

 ٍٍخ ْ < ' 1 00 ىلع : 4

 ءايحالا ىف لبق انك كاذكو َمَرَفُخ ىف ارواجتف أعم انام

 ةفاح ىلع ناديملا باب جراخ بق هربق ىلع ارنب ىبوطلا ديممح ىب نإ لاقيو

 (7)5قدنحلا

 . هلإ لاقيو « هل ةجوز ىف ةيثرم هشارم نيبو ؛ ةليلق هترسأ ىف مامت ىلأ رابخأو

 لوقتي مامت هنبا ناكو . " ' فيعض رعش هناسل ىلع ىرجي ًامهس ىمسي خ أ هل ناك

 انام ءاذ امهر نينثا مهنم بستحا دقو « نوفلتخم نونب هل ناك هنأ رهظيو ؛ رعشلا

 ًامالغ ذختي هتلعج ةريسي ةمتمت هيف تناكو الاوط رعسأ ناك هنإ ىلوصلا لوقيو

 (*) حازم سانلا رثكأ نم ناك هنإ لاقبو . 0 هريغو مصتملا ىدي نيب هرعش داشنإل

 هللا ىلص لوسرلا تيب لهأ اهب حدمب ةيثار هناويد قو . ةرضاح ةهيدب كلذ ى هفعست

 هنأ كلذ ىعم لهف « ةلاسرلا رصع ىف هفقاومب ديشيو ًايلع لضفي اهيفو ؛ ملسو هيلع

 اهمظن هنأ انظ نظنف ةديصقلا هذه امأ « اًعيشتم نكي مل هنأ قحلا .؟ شتي ناك

 بلا أ نب لع لبفقي رجل 1١6 نس ى ألا ل ألا بك نم

 اهمظن هنأ ىلع لدي ام اهسفن ة ةديصقلا قو رصمب ذئنيح ناكو « رمعو ركب .ىلأ ىلع

 : 2 اهعلاطم ىف لوقي ذإ اهب

 ا 3 ا ل ل
 رضم هتليسو وأ ىلثم ةريشع هل نب قيضي نأ اريكت نإو

. 
 )١( اهدعب امو! هو ص يلوصلا ( 4 ) . ؟”الا/ ص ىلوصلا

. 78# 
 ص يلوصلا (؟) ١44 . )١( ص (توديب ةعبط ) ناويدلا 146 . )  ) 9صرتعملا نبا (ه) . 44 ص مام ىنأب قلعتي امف مايألا ةبه



 5ك

 فوغشم هنأب انمدق امك اهيف هل حرصي نومأملا اهيف ىإ ةديصق لوأ ىف 00
 لوقي « .ةفوكلا ةعيش نم هنأ معزبل ى 0 ىسفلزو هيلإ ابرقت دمع لا

 !١( هتديصق نع 58

 دمحم لآ بحب نيدي ماش ةفيرط كيلإ اهيف ىليسوو
 (؟) ِددْغَبَتم قشم ليم فاوكتم ربح همزع دئالق تين

 0 ف مّسجت دق نأ طابو ةارذلا نظ دقل ىبح

 لواحب « نومأملا لبس ىف ناك امتإ اعيمج نيتديصقلا ىف هعيشت نأ كلذ ىعمو
 هدنع ودو هىلع ظحال ءاجر نب نسحلا نأ هرايخأ قو . هيلع هفطعي امج هيلإ 0 نأ
 هنإ اوااقذ ربخلا ىف نيثحابلا ضعب ةمب ع « "هيف ليطي ل ةقيفخ ةالص لصي هنأ
 ةنريد ظعاوم نم هب امو هناويدو . 2”! ةينيدلا ضورفلا ءادأ ىف هريصقت هيلع ظحال
 : 0ع ةجح اهب فصو ةديصق هيفف [شدأو ع همالسإ ةحص ىلع ديشي
 ان وك وفل انجام وأ اشباع ناك هنأ رو لا ءارو هناويد ىف سيلو
 18 هيلع انعط فلاسلا ربخلا هيلع اوني زف هنم اوضغي نأ اواواح هموصخ نأكو
 بصو نب نينحملاو يور. مالغ# ناك هنأ هيف م ىذلا ريجلا امأ . هنم صقتنلا
 لعلو « ةهاكفلا ىلإ ىندأ وهف « 2" هبحاص مالغ قشعتي امهنم لكو ىرزخ مالغ

 ناكو ًاروقو ناك هنأ قحلاو . هرعش دشني ناك ىذلا وه روكذملا مامع ىنأ وي
 .هتبورعل ًاصلخم ناك انك هنيدل ًاصلخم ناكو « اياندلا نع عفرتي

 ىبح ًاضاضقنا هرصع فوراعم ىلع <ضقنا هنأ ىلع لدي امب رخاز هو ىبلأ رعشو
 « قطنماو ةفسأفلا نم هب لصتي امو مالكلا ملعو خيراتلا ةصاخو « اقيقد الثمت اهلللامت
 حودمملا ليِبَقل ضرعي نيح ةصاخو « هحيدم بناوج نم ريثك ىف حضتيف خيراتلا اهأ اهأ
 نب دئاخل "7 هدئاصق ىف اناقلي ام وحن ىلع مالسإلاو ةيلهاحجلا ىف اهداحيأو اهعئاقوو

 , ةيمالسإلا فراحملا ةرئاد دئاصقلا ربح هثأو ةسفن دصقي : ريحب )5 0 َْك ماهت ىنأ نع ثويلجرم ةلاقم رظنا ( ه) . هه /؟ ( فراعملار ديل هولا 01١
 . ”ال9 ص ( توريد هي ناويدلا (5) . ًاعيشت قوك هنأ دصقي فوكتم . اهدوجبو
 . ١94 ص لوصلا ( 0 0( . دادغب لهأ ن ن نيرط د أ دسقي  ةددد
 . اهدعب امو 87/1١ رظناو . هعيشتب ١114/1 ( فراعم اراد عبط ) ناويدلا () روهشملا ىريمحلا ديسلا ديري : ديسلا (؟)
 . ١79 ص ىللوصلا (:4)
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 ضعب عئاقو كري نيح كتالذكو 0 ىلغتلا قوط نب كلامو ىلابيشلا ديزم سَ كبز

 ْ ىرن أم وحن ىف 2 هر و.عّشم ةمالسإو ةيلد اج عئاقو ىلإ نيقفاحلا ُْق اهيودو لاطبألا

سإ راصتنال هديجم فى
ا ىلع ىبعصملا مهأرب ءأآ ٠ نب قح

 ٠ فرعي ناكو ١0 لبحلاب ةر - 

 نام هلا كب رب نب كلاخل هد اصق ىدحإ ُْى هلوق ةلك اس ىلع ًارعش خيراتلا لو فيك

 أ"! سرفلا ىلع روهخلا ناق ىذ موي ى هموق راصتناو

 رق اهدار 03 ى 8 رمال ش

 بحد هل نسيل هابشالا نم ليحو درفم وهو ىكَم راق ىذ موي م

 5 أهمسفمن :أتاذ نع تيرعأ هن هنأ مجاعألا 0 تملع 5

 ن وا أ

 7 بلصالو مانسال ىرسكٍن بىرسكل هب اجت ام ىذلا لّصْفلا دهشملا وه

 ضرأ َْق ىمعرلا تغتباف « ديدش بدج اهباصأ - ف لبق ميك تناكو

 ارم دك نأ طرتشاف ؟ ىعرلا | ف مه نذأي ىله ىرسك ةريحلا ىلاو بتاكو « قارعلا

 الإ ىعم سيل : لاق « ةرارز نب بجاح مهسيئر نم تبلط الو « مهنم نئاهر

 بقانم ف ًادودعم كالذ راصف . هلع مهمتفاو امب مذ قوو « هنم اهونهرتساف ( ىدوق

 نع اثددتم 557 بأ اهب حدمب ةديصق ف مام أ نشك كلذ ن1 ميك ف

 سوقلا ةبقنم امم اوسك نيذلا سرفلاب اوكتف ذإ « راق ىذ موي نابيشل ىربكلا ةبقنملا
 :2*لوقي « خيراتلا ىلع ىبقحلا دجلا اذه نياجسم « ةبورعلاو برعلل مهنم اولادأو

 هيقاتم نع : تالطوا ان: .لع تذازو اهسّوقب 3 ًاممي ترختفا اذإ

 نحاس سوق اودهردتا نيقلا نتوزغ“. مكفويس تلامأ راق ىذب -

 بياعملاك نكت ماوقأ نساحم ١ اهباونرقت ىم ٍدجم نم نساحم
 24 2 هدو 0 <

 ميكارعلا ضعب دنع اراث لواحت 2 امناك ولع ىق تجل مراكم

 ةفسلفلا قو نيماكتملا بهاذم ىف هقمعت نع قباسلا لصفلا ىف انثدحت دقو

 : ل ةجيللا لخدي ًامشن ةرفانتملا اا هيناعم ىق رشني هلعج اقمعت قطنملاو

 ظ 0 نه . ١؟هر//١ تاويدلا (؟)
 . 11 ( فراعملار راد عبط ) ناويدلا 6 ١ فصود و م ارلا نيش نشك : بهص 0

 . مهيلع كلذ ةبلغل ةرقشلاب مجاعألا
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 ساسحإلا ىف هروغ قمع ىلع لدي ًاريوصت « ةايحلا ىف اهقناعت نم روصي امب سفنلا

 اهضعب نإف « ةداضتم ودبت ىلا رهاوخلا ىبح « اهرهاوج طبارعبو « نوكلا قئاقح
 ] :27 هلوق ةلك اش ىلع « اًقيِثو ءاقتلا ىتليو « ضعب نم أشني

.ٍ 
 يهبوحش نم ةرضنو عانع نم  عانغو ىرسلا تحت ضفخ بر هوو م < هت ع

 هذنع ىذو « ةيفطنملا ةلدألا مادختسا نم رك ةفسافلاو قطنملاب هتلص هتلعجو .

 نم ىَرْي اهضعب اذإف « نوكلا قئاقح كباشتب قيمعلا هساسحإ سفن نم دمتست
 نأ هلوق لثم نم ع ضعب ىلع ةجحو اللد ذختي اهضعب اذإ لب 6 ضعب لالخ

 : (!هدب تاذ قيض ىلع هتلذع

 ىلاعلا ناكملل ٍبْرَح لّيسلاف  ىنغلا نم ميركلا لطع ىركذت ال لن هر رع ى 1 2 2-7

 :(4) ناطوألا نع ةلحرلا بيبحت ىف هلوقو

0 

 «ادّدجتت ًٌبرتغاف هيتجابيدل قلخم ىحلا ىف ءرملا ماقم لوطو
 (0) مرسي مهيلع تدسيل نأ سانلا ىلإ 1 تدفن سمشلا بار ىنإف

 وهو « هتايبأ نم ريثك ىف ضومغلا عيشيل ىح هدنع ةفسلفلاب رثأتلا عستيو ظ
 ذخأي قفش اًمناد هللجي ذإ بورغلاو حابصلا ىف ةعيبطلا ضومغك جيهب ضومغ
 ا يل ل ل يا ا بابلألاب
 دسفأ هنإ اولاق ىبح « (* عيدبلا ناولأو ريواصتلا نمو بيرغلا ظفللا نم هراثك]
 ةفسافأاب ةعساو ةفاقث هيف هدنست « ايفا اراهدزا هلأ أيه لب لب هدسفب ل وهو « رعشلا

 ”دتعي هتلعج ىبلا هتاكلم ةوق هدنست اك « هثيدحو هميدق ىلرعلا رعشلابو « قطنملاو
 هصئاصخب لقتسم بهذم بحاص هتلعجىب « هرصع ف ىلرعلا رعشلا ءاوأ لماح 0
 اهفئارط ىلع هصوغو هيناعم ةقد ىف حضتتف ةيلقعلا صئاصلا امأ « ةيفرخزلاو ةيلقعلا

 )١( ناويدلا  . 1١١5/1١ةيبدألا ةناكملاو هجولا نيتجابيدلاب .
 .متاد : دمرس (5) ؛اليلريسلا : ىرسلا . شيعلا ةعس: ضفحلا (١؟)

 هبهاذمونفغلأ ايامك ف مط انتشقانم رظنا 6 7 : عفن :ءانغ

 ( فراعملا رادب ةسداسلاةحبطلا ) ىن رعلا ركشلا# + . الال/ ناويدلا ( *)

 . اهدعب امو 794 ص ' . ؟"/5؟ ناويدلا ( :)

 0 08م6 ص بقت ردصملا (8) ديريو ...ليأ ىأ قلخأ نم + قلع (0)



 م
 امأو « طاينتسالاو دياوتلا ةرثك ىلإو سايقلاو داضتلا ىنوناق ىلإ اًمكتحم « ةردانلا

 ققحن ال نحن لب ٠ هعيدب ةريكو هريواصت ةعور ف حضنتف ةيفرخزلا صئاصخلا

 اعئار ًاجوازت هدنع ناجوازتي امه ذإ « صئاصحخلا نم نيبرضلا نيب لصفن نيح

 . دحأ هب قاعتي داكي ال ًاردان اًفرخز ىلقعلا لمعلاو ايلقع المع فرخنزلا حبصي ثيحب

 لب « هنم ريثك ىف ودو « هصئاصخ اهيف ىّلجتت ىلا ضارغألا مهأ حييدملاو 7

 ًاعدوم « برسنلاو بيبشتلا نم اهب لصتي امو ةيللطلا ةمدقملاب ظفتحم « هروهمج ىف

 هنأو ليوطلا هلمأتو هلايخ ةعس ىلع لدت ىتلا ةردانلا هرطاوخو هتاتفل نم ًاريثك اهيف

 هرعش عضخي رعاشوأ رعشالهتفساف عضخي فوسايف هنأكو « رعشاب ريكفتلا عضخُمي
 ءالصتم ًاريكفت هيف ركفي وهو الإ هرعش ىف بناج كانه لهو « قيقدلا ركفلاو ةفسلفلل

 نم ضراعم ى اهزربي فيكو هرطاوخ هب غوصي فيك فرعي ناك ريكفت وهو
 : ١7 ةيضاملا هقشع مايأ ريوصت ىف هلوق لثم نم ةقيشرلا مكحلاو ريواصتلا

 ءايأ .اناكف .ئوتلا كف“ ” يذوط ىسْنُي داك لْصَو ٌماوعأ
2 

 م

 ماوعأ امناكف ٠ أ قىوجب تفدرأ رجضص مايأ تارمنا مث

 مالحأ مهنأكو اهنأكف اهلهأو نونسلا كلت تضقنا 7

 ماوعألاف « تايبألا هذه ىف ةيناوجرألا هساوقأب بعلي داضتلا نوناق نأ حضاوو

 ىف همكح فيرط نمو . مالحأ ةعتمحلا وحصلا تاقوأو « ماوعأ مايألاو « مايأ

 : !'!هلوق بيسنلاو لزغلا
 31 2 98 5 8 35 - ٠

 دوقو لوط دادزت نأ عمد اب اه وافطإ رةعوأ ةرمجب دعا

 : ("7 هلوقو
_- 7 

 : و .

 ادودخ نبل مههبشأ ناك نم  اعقاوم ءاسنلا نم لاجرلا ىلحأ

 بوطخلا نم هب هلزني امو نمزلا نم ةرملا هاوكش هبيسن فيعاضت ىف ًاريثك د در دقو

 )١( ناويدلا #/رده١. )١( ناويدلا ١/ره١؛ .
 ناويدلا (:) .؟ة؟/1 ناويدلا (؟) 54/5" .
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 ةسايس ُنامزلا اذه انساس دقت
7 

 ىدتغتو موي لك انيلع حورت

 و 3 2 2 ى رع ماو

 ٌعَرْصُي نهنم رهدلا نأك بوطخ ام ىو
 0 7 5 2” ىذلا وه هنأ 0 نيا لصفلا ىف انرشأ دقو

 َ منع ردح نم هدنع كلذ قف ا 57 3 اا ىنتلا 7 ىذلا وه

 : ١١ لهس نب نسحللا هحبدم ى هبيسن دعب اهقاس ىب 21 تايبألا هذه هل أرقاو

 رقرشم ركذ دجأ مل ىح نير

 ىننُدَدَر نهتيقال اذإ ”بوطخ
 ف ل ا فيسلا مهكي دقو

 ًالاسم نامزلا ىقلَأ اًءرما تنكو

 سفن وهو
 نم هدوسي ام عمو « رهدلا ىوكش نم هللختيو هيلع

 انزال تييسستا لقا قم تقارشو
 و ًّ #2

 ابئاتكلا تيقل دق ىنلاك احيرج

 (9 ايئاح رفظملا عملا عجري لقو

 ابراحم الإ هاقلأ ال تيلاف يبد من

 حسم م عم ىنتتملا دنع هاملت ىذلا سفنلاب دادتعالاو رخفلا غن

 اهتبالصو سفنلا ةوقب روعشلا ن

 لواحت لب فعضت الو همامأ لذاختت ال ىهف ٠ نمزلا نم بلصأو ًادوع ىوقأ اهنأو
 . ةيمصملا ةنعطلا هنعطتو هرهقت نأ

 2 تاولفلا ن . مطقي أمو هرمعبل افصو اًنامحأ هيرسل ىلإ فيصضي مام وبأ ناكو

 فصي ا ةثيدخلا هفئار ُط افيضمو فصأولا اذه َْق ءامدقلا ىاعم نم ١ كل مئسم

 : © رهاط نبا حدميل ناسارخ ىلإ هب هتلحر لوطل لازه نم هباصأ امو هريعب
 يس ِ 1 هر |

 ةبقح ناك م لعب قايفلا هكتعر
 8 ٠

 هدا ب نورا هيب هناك
 ىعري ناك اهيب «هتلحنأو هترمضأ ذإ هتعر ىبلا ىهامن أك ةثعولا اهقرطب ءارحصلاف

 نكي مل هنأل « اهفصو ىف نوديجي نمم سيل وهو « حبدملل هتامدقم ضعب 3 ريتا فصوب ملأ دقو . هاعرت ءارحصلاو ءارحصلا ىعري وهف : عيدب داضت وهو ؛ , اهباشعأ
 : 240 هلوقك اهيف ةفيرط تايبأ ضعب هدنع اناقلي دقو « اهمبإ ىف نوسمغني نمم

 َ م٠ / !ناويدلا 0( )١( ال/1 ناويدلا غ١ .

 ١/* ناويدلا 2:0
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 - ا 0 217 0 ا
 18 افعضلا ةردق كلذك تلتق ةصرف تباضآ اذإف ةفيعضو

 ءاعوجب .اذنإ رونو راك هناك ةحبرر اهتل .نأكو

 ى هطخو دق ناكو « بيشلا نع ثيدحلل ًارارم هتامدقم ىف حسف دقو

 ىف ةضاخو وركم وفاه, تاج فتي لب « هنييزت لواحي ال وهو « ةركبم نس

 :(١١هلوق هيف هلام فيرط نمو « ةأرملا نيع

 اًبيش دلخلا ىف راربألا هترواج  الضف بيشلل نأ هللا ىأر ول

 وهو « ةعيبطلا فصو ىلع حيدملل هتامدقم ضعب فقو هنأ فيرطلا نم لعلو

 هريوصت هدنع كلذ لثمب ام ريخ نمو «هسيساحأو ريطلا رعاشم ريوصت ىف ىرابي ال

 هل ىنرت امنأكو « نزحلا هقمعتي وه اًنيب ىوملا قيحر نافشري امهو ىرمقو 7

 ةقرشملا عيبرلا بايثب ةيستكم هلوح نم ةعيبطلاو « اهدوعرو اهقورب لهتستف ءامسل

 سرعلا اذه د اهنأكو « ةشكرزملا اهبانذأو ةيهازلا اهناولأب صضموت مج

 : (17 لوقي ظ عيب رلا سارعأ نم عئارلا

 م و - 02

 دمت -نوصغلا» مّنرت امل  ٌديرِغ رئاط كقاشف ىّنَع
 - 0 يس هاري ْ وه

 2# | 2 323 ٠

 وع ىوَه امهنيب فضطتلا»و افلأت 0 لظ ىف  نافلإ

 (؟ديعم كلت يقيرب كاذو ًاعْجَم هذه اذه َقيرب نامعطتي
 ريب يوري

 دوهجم ىىننإف َحابصلا امعو امتيْنُه اعّمْت نارئاط اب

 دوعر ءامسلا راطقأ لك سم ةنينقح ةورعلا تلعن نقو نكمأ
 0 ع و م

 0 8-5 رجشلا للهت تقرشاف بابيشلا ناعير زتهأو

 ىءح كارل و 90 0 95 7 9 00007

 لوو رف ةقرشم تانذأ تقرشاف قارعلا سيواوطتسضفمو

 . ًاوسح : ًاعجم (4) .١؟مر/١1 ناويدلا )١(
 . عيب رلا بايشلا ناعيرب ديري ( ه ) . ١48/5 ناويدلا )١(

مامحلا ركذ وأ ىرمقلا : لوألا قاسلا 0
 ع ( دوقحو . تاألألتو تعمل : : ت.ضمو 30 م 

 . مداملا وهو ؛؟ دقاحس هذيصت :كدليصت . ةرجشلا قاس : ةيناثلا قاسلاو

 . اهك ابش ىف هعقوتو
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 )١( ديلا ىنادت دقو راودلا لوح ًافوط ىراذغلا لاثمأ َنلْفْرَي ص سام 2ع س ه ثور
 روزا مام ىنأ رءاشم « سيساحألاو رعاشملا فصضصوب ةرخ ار ةعئار ةعطق ىهو

 8 2 هأ اردو 2 0 رآاب ةج.يتبملا سيواوطلاو بحلاب ةجيوتبملا ريطلا سيساحأو

 ةرمهت قىر» هنأكو مصتعملا مث نسبو هديب هاصأو عدت هرلا روضد مدتعلا هحئادم

 : نيدضلا عمجم هنأب هتنتفو عيب ر راف صو! اذه ىف < ىذم دقو ٠ ةيسايعلاروصعلا عيبر
 نإ لب 4 5 ١ هرهز ُْق ىءارس ءاتشلاو هسفط يق 5 ىءارس فيصلاف 6 ءاتشلاو فيصلا

 يييسوسس ييسر نبب لمحيل ءاتشلا ىف رطملا
 : لوقي « ءرطملا ة ةرضن وجلال

 م

 0 ٠ ى 0 1
 رطع ةراضنلا نم داكي وحص  هدذعبو ةيم وحصلا بودي رطم

 هنأك نوصغلاو قاروألا ىلع هتاّبح قرقرتت ىذلا ىدنلا اذإف لايحلا هب عستيو
 : لوقي « هالو ىرتلا ل ىلع باحسلا رئادغ نم طقس بط

 511 رو دانا تاجا فاح  ىركا يعي تدهدا اذإ ىدتو وو
 سمشلا ءاوضأو عيبرلا ضاير ىف هسفن ىري وه اذإف « همالح ىف ىفمبو

 لك نم هيلع دفت مالحألاو « ةليمج ةرمقم ةليا ىف هنأك نيحايرلاو دورولا طلاخت
 ظ : لوقي « بوص

 تق نيع أل هجوايرت اميل بقت ينساب
 رقم وه امأكف ف الاخ ياك نق ادوشلا اراب اهيل
 ةحرف ًاروصم ةرطغ ةءد فصوب اهلهتسا تايزلا نبا حييدم ىف ( ةيئاب هلو

 هنأكو تايزلا نبال هحيدم نيبو اهنيب لصي هارنو ليوطلا فافحا دعب اهب ةعيبطلا
 هذل» ىف ءاوس ةعيبطلاو نيحودمملا نيب لصولا اذهو . ضايفلا هم هركو هلالخ اهيف ىري
 0 اهنأكو « ةديصقلا ةدحوب هدنع ح وذو ى سحن انلعج اهتقباس وأ ةديصقلا
 . يضعب نم داآوتي هضعب لازال 0 ىنسف لمع

 مايألا ةبه رظناو ١95/١ ناويدلا 0 ناك مص : راودلا . ةفئاط عمج : ًافط )١(
 . تايزلا نبا ىف اهنأ لع صن ثيح "الص . ةيلهاملا ىف 00 ااا
 . 15/1 ناويدلا ىف يصقلا رظنا 20
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 تاركتبم اهنم طبنتسي نأ اًممئاد لواحي هاندجو هحيدم ىناعم ىف رظنن انذخأ اذإو
 ًالمع امب اًمئاد لفحت ىتلا ةيرثلا هتليخأز ونكو ةينغلا هلقع مجانم نم ادفع قيراط

 ٠ فساد ىلأ دوج فصي هلوقك « هرعشبو هب اًباجعإ سفنلا
 3 #0, ٠ عى و هاو >ى

 بكار لك ىلإ قوش نم بكر شف اهصارع (سشهت هيناغم دا

 .(5 هلاونو هلذب ريكو مصتعم لا دوج روصب هلوقو

 ةلمانأ هّيجت مل ُضَبَقِل اهانث هنآ وا ىتح فكلا .ًطْسَب دعت
 م2 ا م 7 ف 0 .

 ةلئاس هللا قتَيلَف ا ًٌداجل هجور ٌريغ هفك ىف نكي مل ولو

 يتحااام ىلإ مهتاراصتناو مهح دك ىغت م : نيذلا لاطبألا ةلاسب هفصوب لوحت دقو

 اهمرضيو 0 فرع لك بلق َْق ةسامحلا علدي امسح مهتاوطب اهيف مسج ىربك

 نم هلز أ أمو ئىاطلا ىرغتثلا فسود نس دم ةلرلطن اليوط ىغتي هأرث راو ٠ ًامارضإ

 سيف هنأكو 6 مورا سوءرو كباب باحصأ ةيمردحلا سوءر لع توما قعاوص

 دوصح هماحتقاو بونحلا نم هممجه روصي هلوق هيف هل ام عئار نمو . هاليلب ىغتي
 : 240 قافالاو قرطلا ىطغت جولثلاو « لامشلا ىف ودعلا

 ةاكرطل نانعلا فار ك0: كل كاسقلاوب ةتتسلا نقل

 :ايويمس انهن ىلا الز. .اجيفم .لايغلا دلك :انعاط
 . َة 2 2 -ٍ 0 ْ 1 1

 ب وحش ليلبلا اهحب ر نم نمسح هلا دحي املا داكت رلايل ق ْ

 د أدوع ] هترداغ 0 هيَعدخُأ ق ءهاتشلا تبرضف

 "””ابيجو كلتم مايألا بولقل.. انعمسل اهدعب نم انْخَصَأ ول

 مظعلا هراصتنا الجسم مصتعملا اهب حدم ىلا ةير ومن ىف هتديصق همحالم أو

 اهلهتسا لقو َ نييما حافلا اذهب هأ ل ل اجاهتبا حجمجتبم أاهيف وو « نييطنز.بلا لع

 وعملا اد واقل 20. 51/١ تاويدلا )١(

 . قنعلا ق ناز رابلا ناقر هلا : ناعدخألا )١( . تاحاسلا : صارعلا (؟)

 لادم هنوكلر قيما ريعنلا 4 وقلا . ؟5/ ناويدلا (* )

 . ناقفحلا « مهملا . ًاعسم ثعجر : تعصنا(ه)
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 نأ نم اومعز امو نيمجنملاب ؤزحلاو بتكلا ىلع فيسلاو لمعلا ىلع ةوقلا ليضفتب

 هدونجو هقيناجم مامأ اهناينب ىعادتيو اهناكرأ طقست ىه اذإف م ال مصتعملا
 6 بعرلا هيلقب فصع دقو 6 ههجو ىلع ةطئزب روطاربمإ ليفويت فيو 6 لساوبلا

 : ''' لوقي ) بناج لك نم ةيروم ذخأت نارينلاو

 يل 5 هب طيح 78 ىلاعت ٍحوتفا 5 وق جت ص

 زع « نمو ةأرصم ىنم نم مالسإلاو نيملسبلا تققح ابو هنعقو نع ثدحتيو
 سرفلا ك ولم ىلع اهءاصعتساروصيو . ضيضحلا ف مهرايدو مورلاب توه امب ءدجمو
 اهحتفب دوعوملا ةفيلخلل اهبابشب ظفتحت كلذ عمو ردنكسإلا ذنم ةقيتع اهنأو ةعبابتلاو
 عكرت ى ىه اذإف « اهباصأ ًابرج « ةرقنأ » موي ىف مصتعملا دونج رصن ناك انأكو

 ناريثلا اهتمهتلاو « مههابجو اهناسرف بئاوذ مدلا خطل دقو مصتعم ا ىدق تحت ةرغاص

 ىف بكست هيوشت نم اههجوو برج نم اهدسج باصأ امم مغرلا ىلعو ؛ اماهتلا
 ناك نيح هتجهبو ةمرلا ىذ ة>رفهبناجم ر ك 'ذت الام ةجهبلاو حرفلا نم برعلا سوفن

 : لوقي « ديبلاو ءايحألا امل هبحي تنغت ىلا ةيم عبرب كملي

 ريمأ ٠ 600 رش دل

 ةفكاع ختاملظلاو رانلا نم ءْوِض

 - ْتَلَهَأ دقو اذ نم ةعلاط سمشلاف
 راو

 هب فيطي اًرومعم 2 عبر ام

 رلجخ ن ا دقو دودخلا الو

 . 40/١ ناويدلا ىف ةديصقلا رظنا ( ) ١
 هلشي . مالظلا ديدش : ميهبلا ليللا (؟ )
 . هدرطي

 ا نينمؤملا
 ىحض وهو ليللا مهب اهيف ترداغ

 0 2 2 -.ه

 تبغر ىجدلا بيبالج ناك ىح

 ربشخلاو رخصلا ليلذ ا رانلل 00

 ا" بَهّللا نم حّْبُص اهطْسَو هّلْشَي
 بغت مل سمشلا نأك وأ اهنرل نع
 بحش ىحض ىف ناخد نم ةجللو

 ديا لولا ةيجاو. نسميشلاو
 (© ب رخلااهعّبَر نمىبر ىهبأ ناليغ
 برتثلا اهدخ نم ىرظان ىلإ ئهنشأ

 . ةبراغ : ةلفآ ةبجأو (")

 . ةمرلاوذ : ناليغ ( 4 )
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 دادمتسا ودو « اليل اهقيرح فصو ىف دادضألا نوناق نم هداذمتسا حضاو و

 روصتيو مهبلا ليلا ق وهف « بيجعلا ملحلا لب لايخلا اذه هفيعاضت ىف قالخت

 لب هبايث ليالا عاخ انأكو « رينملا ىحضلا ىف ود لب « ءىفملا حبصلا ىف هنأك

 ثبات ملو تب رغ دقل لب « برغت ملو بغت مل سمشلا نأك لب « « اهنع بغر امنأكل

 ىرجيل رفظلا ةوشن نإو « هتعورأايبو ملحلل ايف . وو عوبر 2 تقرشأ نأ

 ىلا ةيم ءازإ ةمرلا ىذ سيساحأ سفن اهءازإ سحب وه اذإف « هسفن ىف اهقيحر

 للقب لفرق رف تكور و دوتجو مصتعملا ةرق روصي ىضم دقو . ايلا فينك
 مصتعملا كتف روصي لاز امو « تديحر ام ضرألا هيلع تقاض دقو همامأ هشيج

 :  هرمغي لدحلاو لاق ىبح « هلاطبأو هشويجن

 ("يبسّحلاو مالسإلاو نيدلا ةموثرج نع ُكَيْعَس هللا ىزاج !هللا ةفيلخ
0 7 2 0 ' 00 

 .يبعتلا نم ررسج ىلع الإ لات: اهرت ملف ىربكلا حلالا ترم

 )9 ٍبضقذم ريغ رمامذ وأ ةلوصوم محر نم رهدلا فورص نع ناك نإ

 بَسْنلا برقأ ررْدَب مايأ نيبو اهم ترِصن ىأللا كمايأ نيبف

 5 برعلا هجوأ تلد هوجولا َرْفص مهمساكض ارمملا رفصألا ىنب تقبأ

 ىف زربتل اهنإ لب « ةريخألا تايبألا هذه ىف ةزراب ةيموقلاو ةينيدلا هفطاوعو
 تددبت ىذلا جهتبملا رفاظلا ريده اهيف ردهيل هنإو « اهعيمج ةمحلملا تابنج
 ىف رصنلا ءاوضأ اهناكم تاحو مالظلا بهايغ تباجناو ءادعألا لفاحج همامأ

 . ناكم لك

 ( هحود شو هحلم 5 معاد مثالي هاندجو ىرخألا هحئادم ىلإ همحالم انكرت اذإو

 : هيناعمو هظفل رردو هتغالبو هبدأب هون بهو نب نسحلا لثم ًارعاش ابتاك حدم اذإف

 ىلجو ع ًارعاش ايتاك رخآلا وه ناكو « تايزلا: بالا هحدم . ىف نأشلا كلذكو

 : 29 هلوقب هلهتسا ىذلاو عبارلا لصفلا ىف ةعطق هن اندشنأ ىلا هملقل هفصو ىف

 ١١( مورلا :رفصألاو:ب (؟) 0 0 : ةموثرج .
 )١( اهدعب امو ١؟؟/» ناويدلا ( ؛ ) تي هت ادع : رهذلا فورص .
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 و هم ع و وع م 2 1 و ا

 ''"'لصافملاو ىلكلارمالا نم باصت >هِتابشب ىذلا ىلعالا ملقلا كل

 ةفيطللا ىلاعملا نم ًاريثك اطبنتسم دادضألا نوناق نم هل هفصو ىف دمتسا دقو

 ىلا ةقادصلا ىه ةردان ةرهاظ بهو نب نسحللو هل هحيدم ىف "سحنو . ةقيقدلا

 هقيدصل هلوق ىف اعيدب ًاريبعت اهنع ربع دقو « نفلاو رعشلاو بدألا لاجر نيب دقعنت
 : ©"'فورعملا رعاشلا مهحلا نب ىلع

 (ا"'دلات عاخإ ىف ىرشستو 3 اننإف ءاخإلا قرطُم دي نإ

 دحاو مامغ نم رّدحت تدع: .ةانقامن: .لاضرلا قام قلبكم .وأ

 دلاولا ماقُم ةهانمقأ بدأ اتنيب ْفّلْوِي بست قرتفي وأ

 ناسحإلا ةورذ غلب دق ناك اذإو « ةعور هحئادم نع "لقت ال مامت ىأ ىئارمو
 ىسوطلا ديمحنبال هيثارم ىف ةورذلا هذه ًاضيأ غلب هنإف همحالمو رصنلا ديشانأ ىف

 هيعن هاتأ نإ امو « لاضنلا ناديم ىف  انفلسأ اك طقس دق ناكو « ىناطلا

 (؟) هردصو هيفتك هب برض م ءدادم ىف هثادر فرط  ةاورلا لوقي اه  سمغ ىح

 : 29 هلوق لثمب ةدلاخلا ةيئارلا هتديصتقب هبدني ذخأو

 رك ذلاو تيداحألا هنع تكحض امد رةليبق نري .تيقاف املك ىتف

 رضنلا هتاف نإ رصنلا ماقم موقت 2 ةتيم ٍبْرَّضلاو نْدّطلا نيب تام ىف

 رك ااا اا

 منا الورد كتابا كئلإ  ةنرقن ةنينم تزل توق نا“ قلق

 '"رمكلاهتافنإعّورلاءؤي رفكلا وه امنأك ىّتح ٌراعلا فاعت سفن

 3١ تكلا ةلصححا تحف اول لاقو هلجر توما رعقنتسم ْق تبثأف

 ا نسا( كووربب ةميلكر ناوزذلا ( 3 . دحلا : ةابشلا (1)
 . مراملاو ىمحلا نع بذلا :. ظافحلا (4) . 401/1 ناويدلا (؟)
 . بعصلا : رعولا ءاخإلا فرطمم ديريو «رمثيال : ىدكي (9)
 . عزفلاو برحلا موي : عورلا موي (107) . ميدق : دلات . هثيدح
 . مدقلا نطاب : صمخألا (م) . 1١4١ ص مايألا ةبه (:4)



 اما

 1 2م 5 3 ُئ 5
 ه وع 68ه 6 و

 1 ,ضح . هرفي م ليللا اهل ٠ ىجد أهف ارمح توملا بايش ىدرت

 0 هَ رقع تتيح الإ قوت 00 0 قب م باوثألا رهاط ىصع

 مسج دقف « "0 رعشلا اذه لثمب ىنَر نم تمي ل : هلل د وبأ لاق اًنقننو

 ءادعألا لاتق ىف هلاسبتساو هتلوطبب ىنغتي لاز امو «ًاعئار اميسجت ديمح نبا ةلوطب هيف

 نب دلاخ ىعن هءاجو . ةيسدنسلا سودرفلا ةورسك ىكزلا مدلا ةوسك نم هلدبأ ىتح

 م عجفتي هارنو « اا دورا ىنابيشلا ديزم نب ديزي

 ًافصاو لوقي هبفو هتافو رمضح هل خأ ىلعو ىلع ىلأو دمحم هينبا ىلع ىسأو نزح هلك

 ] (؟) ريخألا عزنلا ةظحل

 7 نسولا نم ىركس هناقحا نا اهرسكَي توملاو 4 هلا

 نصْعلِل حيرلا فطغةخلا[ د0 ايفلطقلوب هز ةئاقتأ ذر

 « ريحلا هّزهو ءدحاو موي ىف ناريغص نانبا رهاط نب هللا دبعل تام هنإ لاقيو
 : !') اهفيعاضت ىف لوقي ةعيدب ةيثرم هدشنأو هيلع لخدف « هتي رعاش كرحو

 الفأي ىتح فرطلا ٌَدادَترا الإ  اعُلُطَي ال نأ هللا ءاش نامجن

 داؤد ىأ نبال همدق ام هتاراذتعا عورأ نمو « راذتعالاو باتعلا ديحي ناكو

 « ىناطلاىرغثلا !"”ديعس ىبأل هدئاصقىدحإ ىف رّصضُنم نم هلينل هيلع بضغ نيح

 180 لزق لف هقلطعتسم قرخأو ”امظع ًابنذ بنذأ هنأ ّسحأ دقف
 ع

 2 هم 3 01
6 

 "دان  ةيهادب  هبراقع  ىرست ءابنألا ٌرئاع ىاتآ
 0 2 : َ 3 م رم ن#

 (١٠)داتقلا كوش ىلع هب 2 56 بلقلا نا ربخ اثن

 (١١)دارج ف لجِرب ت رتتسا وأ ٌفوسك انيللح تيعلا ناك

 )١( ص مايألا ةبه (107) ظ . ملظأ : ىجد 5١٠8 .
 )١( فراعملا راد عبط ) ناويدلا 60 . تام : ىوث (١ /5078.

 , ةميظع : دآن . عئاذو رئاس : رئاع 0 . 7١ه ص ىلوصلاو 5٠/9١5“ فاغألا مم(

 هل رجش : داتقلا . رشتنمو عئاذ : اثن )2٠١( 58901: رم ( تواويي ةعبط ) .كاويدلا (4)

 : ربالاك كوش . ساعنلا : نسولا )ِ 0

 . ةفئاط : اذه لجر 6 "5غ ٠ ص ( تو ريب ةعبط ) ناويدلا (50)

 3 ؟07٠1١ ص لوصلاو
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 : ل 2 >2 ِه 2 ساو رين همه #

 !١ داوجلا ببح ىتيكش كيلإ كتءرحو ريض سه تلث قاب

 و

 (؟)د داوسل أب كف 0 0000 0 8 هول ناسحإلاب تريزاج دقل

 (9 ىدازو ىتلحار كاودج نمو الإ قافآلا ىف ترفانخ اق

 ناينشلا ديرب ديرو ور لاختي دع ةشتساف هفاطعتسا داق 0 لبسق-د لو
 عافشتساو لدااذب هدنع هعافشتسا نيب ًانراوف 2 اهب هفطع ا ةديصق هيف 3

 هآرذو . هنع هوفعو دياولا هيأ دنع كلملا دبع 9  ناماسب اميدق بلهملا نب ديز

 هلئاضذ عيدي ذإ الضف هل لعل دساح ديك هنأو هن فرق امه هتحاس ئرس نأ 0

 : 47 لوقي نأ ثبلي امو

 *” دوسحملا ىلع ىَمْعْتلا دساحلل  ْلَرَت مل بقاوعلل فّوختلا الول
 تناك ىتلا عادلا ضعب ىو ءاتشلاو باحسلاو رطملا ىف ةريثك ك0 مام ىبألو
 غلبي الل هنكلو « هديقأ لف تامدقم نع درفم لزغ هلو . ليخلا ضعب ؛و هيلإ ل

 ديجنال وهو « ةفاتحم جاهأو ةليلق تايدهز هلو . تامدقملا كلت ىف هنم هباحب ام ةعور

 , 283 ةهلبس را دستسمي ال ىرح هل اًنيجاه بيجي ال ناك هنإ ىلوصلا لوقيو « ءاجملا ْق
 روصي هلوق ةلكاش ىلع ًاهيونت ئط نم هموقب اهيف هوني دئاصق هيف هلف رخفلا امأ

 (") هد ماحمو مهمراكم

 هي مه را ها ا 0 5 1 0 0#

 عئارش نب اوصوُأ ام ةرثكل مهدل تامركملا هك
 ع
 لا ِء 1

 عمسأو ضرألا ىف قزرلا لأ تنقيب ٠ مهفكأ صيف تعرف ول ليلا

 ًادادتعا هسفنب هدادتعاو هحومط روصت ةريثك عطق هدئاصق تامدقم ىف جهوتتو .

 ىعسلا اذه ىف اهتذل ةدجاو لامكلا ىلإ ىعست ىلا ةريبكلا سوفنلا دادتعا «هل دح ال

(6) 

 رشايو هلضف رهلشي هنآل دوسدخلا ىلع لضف دساحلل ودع نم برق رف ببحلا نم : تبخل , ١(

 . هدماحم . سرفلا

 . 54١ ص ىلوصلا (5) . دولا :فرعلا (؟)
 . 477 ص ( تو ربب ةعبط) ناويدلا )07/0 . . كؤاطع : كاودج )م

 . ةداس : ليل اهب (4) 405/1 ( فراعملاراد عبط ) ناويدلا (4)
 ناكل مومذم دسحلا نأ الول هنآ ديرد )عه (



1 
 ه /: . . . 500 ل .

 أدانت ف كتالد صرعي وذو « بوطخ نم تنقل امهمو 7 7 يد كدهج نم اهفلك امهم

 هنأكل ىبح « نحملل هلامدحا ةوقو هدلجو هتمه دعب ًاروصم هبلق نفغش نم ىلإ هثيدح

  كتالذ ق هلو . 556 باستكا نه لواحم و - لواح اهف قحالو قباس لك ف

 : )١( ركبملا هبيشل ىدألا اهقمعت دقو « هبحاوص ىدحإل هلوقك « ةريثك فئارط
 م هر س © ولا 1 ٠

 بقجلاك هنم ىعاسو ًامزحو ًامزغ رهتشم رهدلا لثم رهدلا نم ىبوي
 58 0 . 9 ين لس ع >7 صدى < ىء
 ديينش أ مل دهملا ق ىننأ ىربكأو اثدح ىل حال ابيشا نأ ىرغصاف

 ("بدألاو ىأرلا ُماستبا كاذ نإف هب ريتقلا ضاعإ كفر الو 00 0 م و د
 سب ً ريب ى#© ريما مل جب مرو

 "7 بطشاذ ناك نأ ىَرَد زيالفيسلاف هللجت اديدخت هنم ىركنت ال

 ثور ةلوطب نه هروصي امب ال « ةوقو ةوتف هئراق سفن هرعش الب وحنلا اذه ىلعو

 باعصلا هماحتقاو هسفن ةلوطب نم هروصي امب اضيأ لب « بسحف برعلا نم باغلا

 َ ةديرفلا *ىل اللابو ةبارغلاب هراعشأ فصو ىلع سأد دقو 6 ىف لج نم هب رفظ أمو

 : 9*2 لوقي
 يع 6 © ش عمم ش ف : مدموو ش لل اع يساعو

 بطرلا ولوللا هنأ الإ رعشلا نم اهل ىّقَدْدملا ٌولؤللاب ةّلصفم

 ىوس ءىلآل « ةيهازلا عيدبلا ناولأبو قيقدلا ركفلاب ضموت 'ىآل اًنقح ىهو
 . هرعش كئالقو هدئاصق دوقع اهنم

 هقئارط : فيسلا بطش . نسلا مدقت عم نيبحلاو 1١١5/1١ . ٠ ناويدلا )١(

 . هذحش بيسي هيف رهظت ىلا ..ناعمل : ضامميإ . كدهسي : كقرؤي (؟)

 . ٠١4/1١ ناويدلا (:4) . هلئاوأو بيشلا ءادتبا : ريتقلا
 دحلا ىف ودبت ىلا قئارطلا : ديدختلا (7)

 لوألا ىبمابعلا رصعلا



 سواسلال صفلا

 ءاجحلاو حيدملاو ةسايسلا ءارعش

 ١

 ةيسابعلا ةوعدلا ءارعش

 جراوخلاو ةعيشلا بازحأ تناك فيك ةلسلسلا هذه نم ىناثلا ءزحلا ىف انيأر

 لوصأ ىلع ترقتسا فيكوءاضعب اهضعب دهاجبو عرطصت نييومألاو نبي ريبزلاو
 ىلع ءانبأ ىف ةفالحلا نوكت نأ ىري ناك ةعيشلا بزحف « ةفالحلا ةيرظن ىف ةتباث
 هتادفح نم مروهمجو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا مع ءانبأ مهنأل ءمشاه ىب نم
 درت نأ ىري جراوحلا بزح ناكو « ةفالحلاب - نوركذي ايف - مهيبأل ىصوأ دقو
 بزح ناكو « اهمالعأ نم حلاصلا ىتتلا ةفيلخلا اهيلع ىلوتل ةمآلا ىلإ ةفالحلا

 دوعت نأو نيرجاهملا نم نيلوألا ةباحصلا ءانبأ ىلإ ةفالخلا درت نأ ىري نييريبزلا

 ةينميلا لئابقلا برع ال ةنيدملاو ةكم لهأ نم نويزاجحلا اهدنسي ىبح« زاجحلا ىلإ
 ءافكألا مهنأب مهسفنأل نوعدي نويومألا ناك اَيِب . نييومألا رزاؤت ىلا ةيماشلا

 . ةرساكألاو ةرصايقلا دنع ثراوتملا ىنجألا مكحلا ماظنب اهولصوو «ةفالحلا كلتل

 ًارع اهرصقأ ناكو « اضعب اهضعب دهاجمو مدصتخت ةعبرألا بازحألا هذه تضمو
 بزح امأ « نامت ىلع ديزت ال تاونس عضب زواجتي دكي مل هنإف نييريبزلا بزح
 وعدي ناك ىذلا ىّقثلا راتحنا دهعل ةفوكلا ىف مكحلا نم ظحب رفظ دقف ةعيشلا

 بهذملاتايرظن ىدحإ ةيناسيكلا ةيرظن سسأ ىذلاو ىلع ءانبأ نم ةيفنحلا نب دمحم
 ءارس ابهتلم لظ عيشتلا نأ ريغ « تدمخ ام ناعرسس ةكرحلا هذه نأ ىلع « ىعيشلا
 . ةدقتم تلظ بهللا تارمج نكلو « هبحاص ىلع ىضَنقو « ةيديزلا بهذم ناوكتو
 اوعاطتسا مهنكلو « مهوخ ودو نييومألا اولزانو ناديم ريغ ىف ماسحلا جراوحلا قشتماو
 نو ريثك ءارعش كانه ناك بازحألا هذه لك ءاروو . اوداك وأ مهيلع اوضقي نأ

 , اًنفينع الاضن نولضانيو اهئادعأ ىلع اهنورهاظيو مهبازحأ ةسايس نع نوحفاني
0 



 . ىمايسلا رعشلا راهدزال أيه ام

 ب « فعضلا ىف ذخأي رعشلا اذه اندجو ىبءابعلا رصعلا ىلإ انلوحت اذإو

 طقس دق ناكف نييريبزلا بزح امأ « اهنع ربعي ىتلا بازحألا فعض وه مهم

 نإف جراوحلا بزح امأو « ةمئاق كلذ دعب هل مقت ملو « ةرجهلل 7 ةنس ذنم اًيئاهن

 تناك ةفيعض اياقب الإ هنم قئبست ملو اًنحط هتنحط دق تناك نيبومألا عم هكراعم

 طقس كلذبو ءامربم ءاضق ىسابع دئاق اهيلع ىضذق ةروث تدقوأو تعمجت املك

 نم اضيأ لب « بسحف اهبردو ةلودلا داهج ثيح نم ال رخآلا وه بزحلا اذه

 تلظو « سوفنلا نم ريثك ىف اًنيح لظ دقف ةعيشلا بزح امأ . ءارعشلاو رعشلا ثيح

 نونجسسي و نولستقسي مهمالعأو مهتمنأ نم ريثك لظو نيح ىلإ نيح نم ىلاوتت مهتاروث

 نييسابعلا نأو«نويعرشلا اهباحصأو نوب ر ألا ةفالخلا ءايلوأ مهنأ نومعزي اوناك ذ]

 دق عضوملا اذه ريغ ىف انفلسأ امك" نويسابعلا ناكو . اًباصتغا مهنم اهوبصتغا

 دض ةوعدلا نومظني اوضمو « اهءايصوأ ارخبصأو ةيناسيكلا هود مهترسأ ىلإ اولوح

 اوذخأو «ناطلسلا باحصأو رمألا ةالو اوحبصأو ءمهمكح | اضوق ىح « ةيمأ ىب

 ناك اذإ ىح . ةمحر الو ةقفش مهيف مذخأت ال « نييولعلل 0

 راث يظاكلا ىببوم نب اضرلا ىلع وه ىولعل هدعب نم دهعلاب ىصوي نأ ىأرو نومأملا

 . انب رم ام" ةركفلا كلت نع فارصنالا ىلإ رطضاو « هتيب هيلع

 نويسابعلا لزني نأب نوبلاطي لوألا ى.ءابعلا رصعلا ىف ةعيشلا لظ وحنلا اذه ىلعو

 ا ريثك مهتيرظن ريرقت ف مهعبتو « هباصن ىلإ رمألا اودربو مكحلا نع

 املقو ا رم نومظنب ام نومظدي اوناكف « نييسابعلا شطب نوفاخي اوناك مهنأ ريغ

 ىبح « هحيدم ىف غلابيو ةيقت ءافلخلا حدمب مهنم قيرف ىضم دقل لب ؛ 89
 تناك دّقف « ةطرغم ةريك مل نوعدي نم ذئنيح ربكو . مهتاعد نم هنأك حبصيل

 نع نوعفادي اوضمو ءارعشلا باعل امل لاسف مهر وجح فق ةلودلا زونكو مهديب ايندلا

 نيمهاتسم « ( اهيف مهقح نيركنم نييولعلا ىلع نو دريو ةفالحلا ىف نبيسايعلا قح

 لصفلا ىف اهل انضرع ىباو ةيكزلا سفنلاب بقلملا هللا دبع نب دمحم ىلإ روصنملا ةلاسر

 هزانبأو معلا هزوحي امنإ « ثاريملا نوزوحي ال تنبلا ءانبأ نأ نم اهيف هركذ امو « لوألا

 نأير رقي ثلاث توص ءانثألا هذه ى عفتري مل هنأ بيرغلا نمو . مالسإلا ررق اك
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 ء اهئامعز نم حلاصلا ةبلوت ىف ةمأآلا ةراشتسا ىلع موقت تناك اهئشنم ىف ةفالحلا
 « ىروشلا ىلع موقي ماظن ىه لب « ةصاخ ةرسأ اهب رثأتست ةملقل تسيل ىهف
 موفكأ اهالوتي انعيمج اهدارفأ نيب ةكرش ىهو « ةعامحلا ةحلصم ىباسألا هفده
 . ىشرق ريغ ناك مأ ايشرق ناكأ ءاوسو « نكي مل مأ ىمشاه تيب نم ناكأ ءاوس

 قيرطلا ذئنيح اونيبتي مل امنأكو « نوملكتملاو ءاهقفلا ثاذب رهجم نأ ضورفملا ناكو
 مل نينع ذم نييسابعلا نوعئناصي اوضف « ةماعلا اهتحلصمو ةمألا كحل حبحصلا
 . نيعضاخ

 مهاندجو رصعلا اذهل نييسابعلا ءافلحخللا نوحدمب اوناك نم بقعتن انيضم اذإو
 نع نيعفادم نوفقي اوناك نه مهنم انمبي اعإو ؛ اوصقتسيو اوصحم نأ نم ركأ
 نأ دب الو « نييولعلا ةعيشلا نم مهموصخ مهنع نيلضانم ةفالحلا ىف مهتيرظن
 « نييسابعلا نولاوي اوناك ةيناسيكلا بهذم باحصأ نأ رمألا لوأ ذنم ظحالن
 اليوط حدم دقو « ملفا نم ريكي ىريمجلا ديسلا انيأر اذإ بجعن ال كلذلو
 ءاعيمج مهطالب ىف ةمالد ىلأ مسا عمليو . ١١( ىدهملاو روصنملاو حافسلا سابعلا ايأ
 مهراعشأ ىف او رهظتسا نم لئاوأ نمو « اميدن مل هنوذختي مهتلعج ةباعد هيف تناكو

 ةيومألا : نيتلودلا رضع نم وهو « ةلئيَتحَت وبأ نييسابعلا ناطلس نع لاضنلا
 : ''' لوقيذإ حافنسلا حييدم ىف ةيسابعلا

 رَموَجلا ىبنلا ربت نم ماقو اوركسع كايصوألا ام اذإ ىتح
 نود 0 ليللا ىف حاصو رهشملا ىوهلا سانلاب لبقأ

 اهباحصأ نويولعلا سيلف « ةفالخحلا ىلع ءايصوأ نييسابعلا لعجم هنأ حضاوو
 حدم دقو . رهوخلا صلختسي اك اهل اوصلتخشتسا نيذلا نويسابعلا اهباحصأ امنإ
 ةليخن ابأ ىرنو « ىريمحلا ديسلاو هميدن ةمالد وبأو راشب مهتمدقم ىف نو ريثك روصنملا
 هدهع ىلو علخب اهيف هيرغي ةزوجرأ نم ةعطق هيف هل ىور دقو « اليوط هحدمب
 :27 لوقي اهيفو « ىدهملا دمحم هنبال دهعلا دقعو ىسوم نب ىسيع

 ::ارشو ىناغألان م عباسلا زا ىف هتمجرت رظنا )١(
 ..١١/روم قاغأ (؟) . ةيرصملا بتكلا راد ةعبط
 امو ١49/18 ( ىساسلا ةعبط ) فاغأ (؟)
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 ا''دمحم ىلإ اهفلّحزف ىسيع 2-دعسألاب اندْهَع ىلو سيل
 2 َ م :

 دي ىلإ لي نم ىدؤت ىبحح ١ لهعم نع ادهعم ىسيع دنع نم
 ٍدَغوَأ اذه رضاحلا انممي قف 2 ِدْشْحَن اعمج ةعّئَّبلل دانف

 ىضم دقف « ءارعشال اهعيراصم ىلع هباوبأ حتف ةفيلخ لوأ ىدهملا دعي
 حص نإ ٠ طايحلا نبا لوقي هيفو « ءانثلا ىف هل نولزحي اوضمو ءاطعلا ىف ملل لزج
 : (9 هل اهنأ

 ْ ض 0 2 ١ و

 ىدعي ه4 نم درهلا 0| ودا ملو ىنغلا ىغتبأ هفك قكب تنل

 ىدنع ام تفلتأف ىنادعأو تدفأ ىغلا ووذ دافأ ام كرم انأ الف

 راشبو ةمالد وبأو رساحلا ملسو 00 ىلأ نب ناورم هك لم نم اهركأا نمو

 هل ىور دقو « زجارلا ىنامعلاو رغصألا بئيصْنو ىريمحلا ديسلاو ةيهاتعلا وبأو

 "7 ىداحلاو ديشرلا هينبا هدعب نم دهعلا هتيلوت ىلع اهيف هثحتسي ةزوجرأ زتعملا نبا

 ًاديدش اولغ هحبدم ىف ولغي ناكو « دسأ ىنب ىلوم رئيَطُم نب نيسحلا هحا ادم نمو

 ] : (؟) هلوق لثم نم تاجرد رشبلا ىلع هعفربل ىح

 ثوبعم تنأ الإ سانلا ىف ناك ام مدد ىدهم اي شانلا ُدبعي ول

 ' دوجلا روض اهنم كنيمب لب ال 0 دوج نم كنيع تنعتفَأ

 5 “ 2و

  ٌدوسلا تضيبال ْنذِإ ارط دوسلا ىف ةلَدرخ َلاقْثِم هرون نم نأ ول

 + نييقيقحلا اهتوصحو نيعرشلا اهترو مهف ٠ دا ل نا ني

 : ( ”” ىلوملا نبا لوقي كلذ فو

 وب رم و | ِ من: 1

 بلاغ نب وذ ن نم ىلاعملا لهأل 0 نينموملا ريمأ نإو

  بذاكتلا ريغ قحلا رمأب ّىب  ّدلا وثراوو دالبلا ُداَبِوُأ كتاوأ

 . ١١١ ص ( فراعملا . عفدو جرحد : فلحز 010

 781/15 ( بتكلا راد عبط ) فاغأ ( 4 ) . 14/18 ( ىساسلا ةعبط ) ىفاغأ (؟)
 .؟و/#م ىفاغأ (ه) راد ةعبط ) زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط (5)
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 ذخألاو ىومألا مكحلا ضيوقت ىف نييسابعلا ءالب ركذي ةديصقلا ف ىضمو
 مهيلع قيفش مهب ميحر هنأ ةفيلحلا ناسلب نلعأو اًردهم ناك ىذلا مهرأثب ؛ب نييرلعلل
 ظ هتب وت هنم لبق باتو هيغ نع مهنم عجر نم نأو« ىبرقلا جئاشو نم مهب هطبري ال

 . همعن هيلع لدسأو

 - 0 ىو « 2١١ هنوحدمب و ءارعشلل دعقي  هيبأ ةيالو ذنم ىداحلا ناكو
 . ىل دنهتبلا باطخلا وبأو سايإ نب عيطمو رساحلا سو ةصفح ىبأ نبا
 0 لوقيو ءاسماع نيرشعو نينثا وحن ةفالحخلا ىف لظو ءديشرلا نوره اعيرس

 صيشلا وبأ هحا دم نمو «2'”ءارعشلا نم هبابب عمتجا ام دحأ بابب عمتجم م هنإ
 ساون وبأو رساحلا ملسو ةصفح ىبأ نب ؛ ناورمو ةملس نب رمتو رذانم نباو ىفامسعلا

 ىرمتلا روصنمو ىريمحلا ديسلاو ىمتاسلا عجشأو ديلولا نب مابسو ةيهاتعلا وبأو
 :57(2نومأملاو نيمألا هينبال دهعلا هدّقع ركذي هلو « ىوسهطلا لوغلا وبأو

 اهدوع رضحخاف مالسإالا 3 د لّمحم دعب هللا ديبعل تينب

 اهدومع - نينمؤملا ٌريمأ - تنأو .باايهيف لا كراز مم اهات اف

 هتفالخخ نأ هل د دري هارنو« رغصألا بْيَصْننو ئىقرلا ةعيبر اًضيأ هحا دم نمو
 ةلاهب هنوطيحم ءارعشلا ىرن اك « 3 نيب ىلص هللا لوسر نع هثرو ثاريم

 ١ : ؟*ىرمّدلا لوقيل ىح سيدقتلا نم
 مست ثيح اهنم هلل كّلحأ ةيدوأ فورعملاو مراكملا نإ

 عضتتم ماوقألا نه تععضو نمو ُهَْعَفُرَي هللاف اءرمآ تعفر اذإ

 تناكو . ! ""ءايبنألا هب حدمت امب حدمب نأ ىف اسأب ىري ال ناك هنإ لاقيو

 . اليوط ءارعشلا اهب ىغتف « مورلاو جراوحلا ىلع ةيودم تاراصتنا هل
 هحاادم نمو « ساون وبأ همزلف نوجيو ول هيف ناكو « نيمألا هدعب ىلوو

 هيخأي ديدنتلا نم هل هحيدم ىق رثكي ناكو « ىميتلا بويأ نب هللا دبعو صيشلا وبأ

 امور 6 ( ىساسلا ةعبط ) ىناغأ 20 . 5/1 ىناغأ )١( ظ
 ا (ىبلحلا ةعبط) ظحاجلا ناويحلا رظنا (؟)
 ١47/1١ ( بتكلار اد ةعبط ) ىناغأ (ه 0 .؟مك/4
 .ا١:؛غ/١ ىناغأ ١45 . )١( صزتعملا نبا (؟)
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 : 217 هلوق ةلكاش ىلع هتعاط علخ نيح نومأملا

 يبثكلا فلاوس ىف هُوابآ اثارت دق هللا ًةفالخ
8 6 

 بقحلا َْق ءايبنألا متاخ نع ةثروم مكنود هل ىهمف

 هودسح مهيلع 2مل هّضَقلا هل شسانلا ىأر يبادر سر

 وسخ كل ملاب ظ م املا دّسح دق ام

 - دهع ”ىلو لازي ال ودو  هحا دم نمو « ديشرلا هيبأ لثم اح دم نومأملا ناكو
 هحيدمب اونخت نمو « هبدؤم ىديزولا دمحم وبأو ب الا عجشأو ىرمتلا روصنم
 ىمديتلا بوبأ نب هللا دبعو لبعدو همع ىدهملا نب مهاربإو مامت وبأ هتفالخ ىف

 ةئوثبم هيف مهحئادمو 2 بيهو نب دمحمو تاوبلا نباو تايزلا كلملا دبع نب دمحمو

 مصتتعملاب مامت ىبأ هيونت فلاسلا لصفلا ىف انب ًرمو . ىناغألا باتكب مهرابخأ ىف

 كاحضلانب نيسحلاو ب.دو نب دمحمو تايزلا نبا هيأ لف نمو « ةيودملا هتاراصتناو

 دئاصق هيف هلو مامت وبأ قئاولاب اوهون نيو . بتاكلا دلاخو ىلصوملا راكب نب دلحتو

 او 6م .«ءافلحخلا ءالؤه حادم نم رفن دنع اليلدق فقن نأ ريحا نم لعلو . ةعيدب

 , رساحلا سو ةبصفح ىبأ نب ناورمو

 (5ةمالد وبأ

 سا نا ونا ىبب ىلاوم نم « دوسأ قوك « نوسحلا نب , كنز وه

 ى هل نكي را ا نيتاودلا برضحم نم وهو ؛ . مهنم لجر هقتعأف

 همجمت لأ ىح هلظت 6-5 ل ةيسابعلا ةاودلا نأ ريغ 6 ركذي نأش لوألا ةلودلا مايأ

 ناكاش نباو ؟8ه/١٠1 ( بتكلا راد ةعبط ) .٠ 0 كل 01(
 بهذا تارذ شو :88/م دادغب خي راتو ( بتكلا راد كرم ةرهأزلا موجنلا 00

  فلتؤملاو* 4 /١ ١ىعفايلل نانحلا ةأرمم 0 . 5
  رهز ليذو ١50/١١ ءايدألا مجعمو ١*! ةامبشأو: ةيالد:نأ ةييسرت ىف رظنا 50
 اهو م١ ص ( ةرهاقلا ةعبط ) ىرصحلل بادآلا رعشلا قف ةنيق تدار ه 4ص زيعملا نبا هرابخأو

 .رئازحلاب هناويد عبط دقو . اهدعب ىناغألاو“ ه١ ص ( فراعملا راد ةعبط ) ءارعشلاو
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 هذختاف هبلق ىلع لظلا فيفخ هتلعج ةباعد هيف تناكو ٠ حافسلا هنم هبرق ذإ قّلأتي
 8 . 5 50ه 3 ف 5 هول

 ناك » : جرفلا وبأ لوقي و . هرداونب مهفرطسي مل اميدن ءافلحلا نم هيإو نمو وه
  ناكو « كلذب ًارهاجم ضورفلل ًاعيضم مراحملل اًئبكترم بهذملا ءىدر نيدلا دساف

 ىبب جرفلا ابأ لعلو . « هلم فطلل هنع ىاجستسيف هب فرلعنيو هنم اذه مداني

 ىلع فكتعم هنأ هغلبروصنملا نأ ركذ ذإ هرابخأ نم هقاس ام ىلع مكحلا اذه

 لاطو « هرصصق كجيسم ى ةعامجلا موزلب هرمأف 3 أآدجيسم الو ةالص رص الو رمح ا

 اهيف هأ لوقي ةديصقب هامعتساف كلذ هيلع

 | رضَقللو ىلام رصقل أو هددعسك فز ةقياخلا نأ املعت ملأ
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 جراد فورو . يو را م نيح روصنملا كحضو

 هيلع قسش هنأو ٠ ناضمر رهش ىلايل ىف هعم مايقلاب هرمأ روصنملا نأ ناث عضوم
 ١ هه ريق هال

 اهمع دنع اهعفشتسيو هب اهكحض ًارعش ىدهملا هنبا ةجوز ةطسير ىلإ بتكف كلذ

 ليمو وهل هيف نوكي دقو . هركسل هنجس روصنملا نأ ثلاث ربخن قو . روصنملا

 امههبشي امو نيلوألا ني ريخلل ضورفلاب داى نيدلا دساف نوكي نأ امأ 5 كوجملل

 هتاباعد ىف هنأش ةباعدلا ىلإ كاذب بهذي ناك ذإ ركحلا ىةغلابم نوكي كلذ نإف

 هي جرفل 8 اهاور ىلا ىرخألا

 6 5 لك , 7-2 هنودختي ناك 5 ءاتاقلا امزاكاف ناكف همانأ ة ةماع 0

 ناكو . ةصاخ روصنملا نم هيلإ لصو ام ءارعشلا نم دحأ ىلإ لصي ل هنإ لاقيو

 قااسارملا م 5 لتف 2 اهب هحلم ىلا هتسلاد زئاوخا هل ا هلعج أم لوأ

 : لوقي اهيفو
 رت جاع 5 1 # 1 9 ٍ 2

 كيبعل | اهريغي م ةهدبع ىلع ةمعر هللا ريع م 00 ارا

2 

 دكا كّوابأ ردغلا لهأ نإ الأ ةردع كاراغ ىدهملا ةلود فأ

 قع كلذ اريهتس ب يتيما نيكألا كيلا: قف روعللا باي د ر حضاوو ْ

 مهايدأي نم يابا نهاخب ىذلا ذعنملا هنأو دنع هرأت 1 ٌّّ 0 ةرد , أمو 3 كدعممتمل كل ظ
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 «مبقتسملا ى وسلا قيرطلا ىلإ سانلا ىدهيو اًملظ تئلم نأ دعب الدع ضرألا دلع و

 لعلو « دمحم وه امنإ ىدهملل ىيقحلا مسالا نأ ىلإ ةينسلا تانازرلا شن معد

 ىحوي نأ ديري ناك هنأكو « ىدهملاب ًادمحم هنبا بقل نيح كلذ ظحال روصنملا

 وه هبقلي ةمالد ىلأ لثم ىضم نم ءارعشلا نم نأ ىلع . رظتنملا ىدهملا هنأب سانل
 نيملاعلا قوف تاجرد هترسأو وه هنأش نم عفري لازي ام ناكو « بقللا اذهب هسفن

 : هلوق ةلك اش ىلع

 سابع لآ اي اوُدُعْقا ٌليقل موق رمرك نم سمشلا قوف دعقي ناك ول
 سانلا ٌةداس منأف ءامسلا ىلإ اوعفتراو سمشلا عاعش اوُقَتْرا مث

 روصنملا قوت املو . اليوط حافسلا ىكب دقو حيدملا ديجي اك ءاثرلا ديجي ناكو

 هنأ فيرطلاو « ىدهملا ةيلوتب ةحرفلاو هيلع نزلا نيب اهيف عمج ةديج ةديصقب هاب

 : هلوق ىف ىرن ام وحن ىلع اهتايبأ نم تيب لك ىف نيينعملا عمج
 هم ] 1 سهر ف ل

 فرذت ىرخأو ىلْذدَج اهمامإب ةرورسم ىّرت ةدحاو : نانيع
ْ 2 5 2 

 فرعتام اهرسيو ترصبأ ام  اهيرسيو ةره كحضتو ىكبت

 « مهئاسنو ءافلحلاب لصتي ام اهنم « بدآلا بتك اهيورت ةريثك رداون هلو

 م ًارعش هرداون ضعب ليحي فيك فرعي ناكو 6 هدالوأبو هتجوزب لصتي ام اهنمو

 اوت لاقف « هل تنببرشُنب هنأ ىَورْنو « اقفدت هناسل ىلع قفدتي رعشلا ناك ذإ

 : ًاهكفتمو أ أيعادم

 0 ىو لظ د 0 2 .

 ميكحلا نامقل كلفكي ملو 2 ىسيع مأ ميرم كتدلو امف
 ا ىف 2 ِ 2

 مثل  بأ»  اهِتاَّبل ىلإ عرس مُأ كمضت دق نكلو
 روصنملا دعب عطقناو ع ضايرلاو بارشلا فصو ى راعشأ كلذ بناحجب هلو

 ةنس قوت نأ ىلإ هرداونو هتسلاجم بيطتسيو ةينسلا زئاوحلاب هلصي ناكف ىدهملا ىلإ
 ظ . ةرجهلل 5



 ؟ هم

 ةصفح ىنأ نب '''ناورم
 نب ناهمع هل هبهو مكحلا نب ناورمل ىلوم ناكو ؛ ناسارخ دوهي نم هدج لصأ

 ناورم هقتعأف « لتقو هراد ىف رصوح نيح هنع عافدلا ىف لبأ هنإ لاقيو « نافع

 ةيبرعب كانه نرتقاو « ةماهلا جارخ ىلع هلو ةيواعمل ةنيدملا ىلو امو « هئالب ءازج
 نب دايز تنب جوزت هنإ لاقيو « اًطسوتم ًارعاش ناكو « ىبحي هنبأ اهنم بجنأ
 قزرو « رعشلا ضرقي رخآلا وه ناكو ناهلس هنبا بجنأ نميف اهنم بجنأو ةذوه
 رعشلاو هترسأ ترقتسا ثيح ةماملا ىف أشن دقو . ةرجهلل ٠١0 ةنس ناورم هنباب ناولس
 « ىسابعلا رصعلا ىف الإ عملي مل همسا نأ ريغ « هب ادش نأ ثبلي ملف هقارعأ ىف ىرحي
 هالو « ًاراوغم الطبو ًامادقم ًاداوج ناكو « ىنابيشلا ةدئاز نب نعمل عطقني هارنو
 نيح ةصاخو يًاريثك الام هنم ذخأ ناورم نإ لاقيو خ ناتسجس مث نميلا روصنملا
 : هتريشع نعو هنع لوقي اهيفو « ةيماللا هتديصقب هحدم

 ناك عاقللا موي ررطم ونئب

 كاك ىتح راجلا نوعنمب مه
 نكي ملو اوداس مالسإلا ى ليل اهب
 ارازجأو اوباطأ اوطعأ نإو اوباجأ اوعد نإو اوباصأ اولاق نإ موقلا م
 اولمجأو تابئانلا ىف اونسحأ نإو مهلاعف نولعافلا عيطتسي امو

 نمو «لاومألا نم هرتجسح اهب ألم ةريثك دئاصق هيف ةديصقلا هذه بناجي هلو
 : هتعاجشو همركو هفرشو هتدايس روصي هلوق هيف هحيدم فيرط

 («)رري معه مص ©

 لبشأ نافخ نطب ىف اهل دوسأ
 لرتما نيك اهسلا نيب مهراجل

 لوأ ةيلهاجلا ىف مهلوأك

 كلل 0-5-5-5
 هرابخأو هراعشأو ناورم ةمجرت قرظنا )1١(

 بمو ص ةبيتق نبأو 45 ص زهعملا نبا
 حشوملاو 7١/1٠١ ( بتكلا راد ةعبط ) ىاغألاو
 راد ةعبط ) ةرهأزلا موجنلاو ١ ١١ ص فابزرملل
 ١47/1 دادغب خيراتو 5 ( بتكلا
 17/5١١؟ناكلخ نباو 7٠1/1١ بهذلا تارذشو
 « سرهفلا رظنا . ىرايشهجلل باتكلاو ءارزولاو

 ىعفايلل نانملا ةآرمو ىناغألا سرهف كلذكو
 ةعبط ) نيسح هطل ءاعيرألا ثيدحو ١

 .8 8/6( ىلحلا
 : ةفروكلا نم برقلاب ةدسام : نافخ )7 (

 كيرش نب رطم وهو « نعم دج مىمأ رطمو
 . ىنابيشلا
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 نابيش ونب رفرش ىلإ ًافرش وب تديز ىذلا ةدئاز نب َنعَم
 8و

 ناعط مويو ىدت موي هاموي امنإف لاعفلا مايأ لع نإ ْ

 نمو « راح اًنيبأت هنّسبأف « ةرجهلل ١67 ةنس وت ىّبح هل هحيدم ىلاوي لاز امو

 : هاسأو قيمعلا هنزح نع ًاربعم لوقي اهيفو « هتيمال هل هنبيأت عئار

 الايز هل ديرن ال ًاماقُم  رنْعَم دعب ةمايلاب انمقأ

 الاون الف لاونلا بهذ دقو نم دعب لحرن نيأ : انلقو

 : ىرخأ نم لوقيو

 دوقفمب ُتْيَم امف نعم تام ذإ  ولحأ ىلع بت ال ةينملل
 ىلوأ هيدي نيب ىلي دكي لو « هيلع "دقو روصنملا هيبأ دعب ىدهملا ىلو املو

 لالحللاو ةعاجشلاو مركلاب اًنيداع اًمحيدم نكي ملو « هحيدمب هرهب ىتح هيف هدئاصق
 عافدلا ىلإ دمع ذإ « ايسايس ًاحدم اضيأ ناك لب « ًامئاد برعلا اهردقي ىلا ةميركلا

 « قوقحلا هذه نم هنوعدي امو نييولعلا ىلع درلاو ةفالحلا ق نييسابعلا قوقح نع

 نييولعلا ىلع “ضقني فيك فرعي ناك ذإ هغلبم عافدلا اذه ىف غلبي مل ًارعاش لعلو
 : هلوق ىف ىرن ام وحن ىلع ةعطاقلا ةجحلاب

 ْ 1 1 2و 1 . .© م

 اهلاله ثورتست و مكفنكاب اهموجن ءامسلا نم نوسمطت له

 اهلاقف ىبنلا اهغّلب ٌليربج مكبر نع ًةلاقم نودحجت وأ

 اهلاطبإ متدرأف مهئارثب يآ ٌرخك لافنألا» نم تدهش
 اودهاجو اورجاهو دعب نم اونمآ نيذلاو ) : ىملاعت هلوق لافنألا ةبآب ديري وهو

 لكب هللا نإ هللا باتك قف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا واوأو مكنم كئاوأف يكعم
 اذه ىف نومدقم مهنأو ةفالحلا ةثارو ىف نييسابعلا قح ىلإ كلذب ريشي ( ملع ء ىش
 ىلع مدقم معلا ذإ ءارهزلا ةمطاف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تنب ءانبأ ىلع قحلا

 نم غلبو . ةيمالسإلا ةعيرشلا ف فورعم وه ام وحن ىلع « ةثارولا ف طابسألا



 ا

 « ةئام : ناورم لاقف « اهتايبأ ددع م لأس نأ ةديصقلاب ىدهملا باجعإ طرف

 ىب مايأ ىق رعاش اهذحخأ مرد لأ ةنانن "لوا ناك و مهرد فلأ ةئاعب هل رمأف

 قح نع ىسايسلا عافدلا اذه ىدهملل هحيدم ى ددري ناورم ىضمو . سابعلا

 اذهل هماكحإ نمو « ةلي زحلا هاياطع هيلع قدغي وهو « ةفالحلا ةثارو ىف نييسايعلا

 : ىدهملا اهب بطاخي ىتلا ةيلاتلا هتايبأ عافدلا
 ال 9 :

 ماحرألا ىوذ نم براقألا نود اًدمحم ىبنلا ثرو ىذلا نب اي

 ماصخ نيح تالف ماصخلا عطق مكنيبو تانبلا ىب نيب ىحَولا

 ماعنألا ةروس كلذب تلزن ةضيرف لاجرلا عم ءاسنلل ام
 2 2و و 9

 مامعألا ةئارو تانبلا ىنبل .نئاكب كاذ سيلو نوكي ىنأ

 اودفو نم عم هيلع دفوف ىداحلا هنبا هفلخنو ىفوت ىبح ىدهملا ىلع دفي لاز امو

 : لاق مث « بابلا قداضعب ذخأف لخدو هيبأ نع هنوزعيو ةفالحلاب هنوئنهي

 رباقملا نينمؤملا ريم ربقب ةدلب ل َْق لاتخت كيفما دعل

 و 6 : َ
 رباثملا هيلع ىكبت تحرب ال هناكم ىق هنباب نكست مل ولو

 ىلع دفوو « ةينسلا تالصلا ىف هل لزجبو ديشرلا نوره ىلع دفي ىضمو

 هحن دم نب لوعمج اوناك دِإ 6 ديشرلا ءارعش عيمجج نأش كلذ َْق هنأش ةكماربلا

 : ةديصق نم ىكمربلا دلاخخ نب ىحب ى هلو - مهحبدمو

4 
 ع

 ا

 ا

 7 ل ل ا ْ: ا
 رسعلا عطقناو رسسيلا لبحب اردح ٍدلاوخ ند ىحي سيلا انتغلب اذإ

 ركشلاهل  انيقب ام  انيلع قحف ا انّمع ىلا ىَمْعَنلا ركشن نإف

 : هنبأ لضفلا ىف هلوق عئار نمو

 وهلا 0 ِء 2 2
 لفطلا مصعتساف لضفلا رك ذب هتذغ اهلفط عوج اهعار رلفط مأ اذإ

 لَك مهريغص موق نم كنإو هع كنإ مالمإلا كب ىبحيل
 ناكو ةهصرخح ةدشسو هلخبب رهتشا لقو : روكذم رعش ءاثرلاو حدملا ءارو هل سيلو

 ةيسابعلا ةراضحلاب رثأتلا هدنع حضتي مل كلذلو « ةماملا ىلإ اًنعيرس دوعي مث دادغبب ملي
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 ىورتيو «ًديعب اًنماكحإ هتعنص مكحي ناك هنأ ىلع «ةيبنجأ تافاقث نم جرت امو

 اهمظني ناكف ىلوألا ةعبرألا رهشألا ىف امأ « ةنس ىف ةديصقلا كوحم ناك هنأ هئع «

 ةريخألا رهشألا ةعبرألا ىف امأ « ع اهحقنيو اهلقصي ةيناثلا رهشألا ةعبرألا ىف ناكو

 لاز امو « هيحودمم اهدشنأ اهتدوج نم قو اذإ ىتح داقنلاو ةاورلا ىلع اهضرعي ناكف

 ىعيش ديب الوتقم تام هنإ لاقيو 187 ةنس قوت ىبح رعشلا نم قومرملا لحما ىف
 نييولعلل هنم ًاماقتنا .

  ساحلا أ ””ىلس

 فلتخاو «أشن اهبو ةرصبلاب دلو « قيدصلا ركب ىلأ ةريشع منيح ىلاوم نم
 ًاريثك الام هل فخ دامح نب ورمع هابأ نإ ليقف « رساحلااب هبيقلت ببس ىف ةاورلا

 نم هثرو فحصمب ىرتشا هنأل لب ليقو « كلذب بقلف وهللا ىفو رعشلا ىلع هقفنأ

 رتفد هنمثب ىرتشاو اًنفحصم عاب هنأل كلذب بنقل امنإ هنإ اًضيأ ليقو ءاروبتَط هيبأ
 هرحب نمو ذخأ هنعو هذيملتو درب نب راشب ةيوار وه » : جرفلا وبأ لوقيو . رعش
 نم ءزج الإ انأ له » : لاق هنأ هنع ىورو « رعشلا لاق هطمنو هبهذم ىلعو فرتغا

 تيب فال ةعست هل ىورأل ىنإ . . هقطنم لضفب الإ قطنأ لهو « راشب نساحم
 .ةيلهاجلا راعشأب ءارعشلا فرعأ نم ناك هنإ لاقيو « اًئيش اهنم ىريغ دحأ فرعي ام

 حود#و ناتسربط ىلاو اعلا نب رمعو ةدئاز نب نعم حدمب هتايح علاطم ىق هارنو

 : لوقي هلو 2 راش هذاتسأ

 و و 2
 ءالعلا نب رمع اهيف ترددان اه ربش ىبسم دق ةبرك مك

 6 روصنملا رفعج 1 مق ةعوللا سفنب و 6 اراح ءاثر قوت نجح أنعم 5

 : لوي هيفو

 ناتفشلا هتوب تهاف فيك  نايعانلا ىعن ىذلل ًابجع

 ىرايشهجلا ب اةكلاو ءارزولاو 75/1١١ ءابدألا زتعملا نبأ هراعشأو هرابخأو او ماس ىف قرظنا )١(
 . سرهفلا رظنا 0/0١ ( ىساسلا ةعبط ) فاغألاو 1 ص
 مجعمو ناكلخ نباو 1/4 دادغب خي راتو
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 نانّبب اهنيمب ىف ْدُعَت مل ًاباَرُث هيلع ْتَنَح افك تيل
 نب ناورمو وه هيطعي ناك ذإ « ىدهملا رصع ذنم ةفالخلا باوبأ هل حستفتو

 هنأ ىلإ هحيدم ىف هب بهذي ناك هنإ زتعملا نبا لوقيو . ةدحاو ةيطع ةصفح ىلأ
 : راثآ نم هيلإ بسن ام ضعب ىف سو هيلع هللا لص لوسرلا هغصو ىذلا ىدهملا
 : هدئاصق ضعب ى لوقي هلو

 مارحلا ىلع لالحلا َلْضَق دمحم ةلولمل 2 َلضف

 . لوقي و ]

 ا

 اهراتوأ كردأو  اهامح  ىذلاو  انتّمأ ئدهمو

 اهرادقم سانلا فرعيال م  اطعلا لذب دنع ةميش هل

 بوقعي ذختا نيح ىربني هارن نأ كلذ نم « ةبسانم لك ىف هبناجب فقي ناكو
 : هريزوبو هب ًاهونم الئاق هل ًاريزو دواد نبا

 ٍدودرم ريغ ّقحب هيلإ ىَدْهَت 2 هتفالخ تءاجئىذلا مامإلل لق

 هرب بلي لا يل دأب ذنبا وسارع ةينا
 « اديدش اًنزح نارزيحلا اهمأو وه اهيلع نزح « ةكونابلا » هتنبا تتام الو

 : هلوق لثمب ايكاب اسبدان لب ًايزعم هيدي نيب فقي هرعاشب اذإو

 نارزيخلاو ئدهملا ةسِنوُم ْنامزلا ْيْيَر ةكونابب ىَتْوَأ
 نانجلا لهأ ةنيز نم ٍتحبصأ ىَدهلا مامإ تنب اي َكوناب
 ٌناج» سْنإ نيب قفأ لك ىف 2 اهناكسو ضرألا كل تكب

 هنكلو « هب مهو هدعوتف نييولعلا ضعب حدم هنأ ىدهملا غلب هنإ لاقيو
 : هلوق لثمب هراذتعا ريوصت ىف اهيف غلاب ةديصقب هتميخس هنم ”لسي نأ عاطتسا

 بره الو هنم ًاجلم ال رهدلاو 2 ُهُلِئابَح ًاثوقبم رهدلاك تنأو



 و ظ

 ايفاضم ىدهملا دعب ىداحلا حدمي ىضم دقو « نييسابعلل اًصئاخ ناك هنأ قحلاو

 ظ : هلوق لثم نم لالحلاو ةيسدقلا تافص سفن هيلع

 اهلاتقو سوفنلا ىبحم ن لوألا بتك ق كاندجو

 اهلاجآو سوفنلا ةايح كيتحار ىف هللا لعج دقت

 ىرخأ نم لوقي هلو

 برعلا اهنيد لصأ ام ِرْدَت مل مكلوأ لضفو مكادُم الول

 ةئاممالثب هل رمأو « برطلا هفختسا ىتح تيبلا اذه هنم عمسي ىداهلا دكي لو

 ايا ايرخ هيلع هلو اب لاس درا لرأيت تيمنا + مرد فلأ

 : نيمأآلا هنبا ىف دهعلا ةيالو لعج نيحح هيف هلوق نمو « ةليزحلا

 رفعج ةئبا ةدّيَّبز نب دمحمل  ىدهلا ىدُهَم ىف نالقثلا عياب دق

 ثبلي لو . مهرد فلأ ةئامب ةديصقلا هذه لجأ نم هتلصو ةديبز نإ لاقيو

 ةكماربلاهبذجو . هيخأب هون امك هب هونف نومأملل نيمألا دعب نم دهعلا دقع نأ ديشرلا

 0 جي لا 0

 ريش انك ريمي دخآ اصف قو مْجُع نم سانلا َتْوََ

 ريغص هب كادي َتَقِلَع اذإ لعفو رلوق نم رمألا ّلكف
 ريظلا .تينلا ”ايفاردُ .نضد ”انانلل ةققات ١ كتم .قز

 هحيدم عراب نمو « هل عطقني داك ىتح « ىبحي نب لضفلا حيدم نم رثكأو

 : همركو هتعاجش ًاروصم هلوق هيف
 ا 0 0 ص ص رت

 ريسأ  امهنيب رهدلا ناك سابو ىدن موي : ناموي هل

 : هلوقو

 ردلاخ نب ىبحي نب لضفلا هب ماقأ 2لزنم لك ىف دوجلاو ىدنلا ماقأ



 م

 ىكمربلا لضفلا ا ديشرلا ريزو عيبرلا نب لضفلا اضيأ خ2 ناكو
 : ةيهاتعلا وبأ هقيدص مهتمدقم قو ءارعشلا هدلسح ىبح هيلع هلاونو هرب نم رثكأ
 هرب هفصوف ةيهاتعلا وبأ امأ « زدمللا ضعب هبحاص زملي امهنم الك لعج امم
 : قباسلا لصفلا ىف هاندشنأ ىذلا هتيب ىف حشلاو

 لاجرلا قانعأ ضصّرحلا لذأ ورمع نب مُلَس اي هللا ىلاعت
 ىلإ لوحت دق ناكو « هفشقتو هدهز ىف قفانم بذاك هنأب همهتاف ملس امأو

 لوقي كالذ فو ىدجتسيو حدمب لازي ال ناك ثاذ عمو « انفلسأ ام وحن ىلع دهزلا
 : ملس هل

 و م 2ث ءو - م 2 م
 دهزي الو سانلا هرب .ظعاو نم ديهزتلا حبقأ م

 ريم # 78 :
 دجسملا هتيد ىبسم أ و ىحص أ اقداص هديهزت قف ناك ول

 نكي ىل هنأ ريغ « بابحلا نب ةبلاو ىجاهي ناك هنأ ىلع لدي ام هرابخأ ىو
 ريغ « هتايح علاطم ىف نوغلاو وهللا نم ء ىشب ملي ناك هنأ رهظبو . ءاجمحلا نسحب
 هيف كرس مل حيدملا نأ دكت ه هرعشو . راقولا بناج مزتلا ىح سلا هب مدعتت ل هنأ

 اي رك ناك لب « ةيهاتعلا وبأ هفصو انك احيحش نكي ىلو . هاوس رخآ نفل ةيقب
 مهريغو هناوخإ ىلع لاومألا نم هذخأي م قمن ناك هنإ زتعملا نبأ لوقي دإ اًميس

 مل و ًادردش اقنأت قنأتي ناك هنأ ىلع لدي ام ةرابخشأ قو بدألا لهأ نم

 « ةموعنلاو هب وذعلاو ةقاشرلاب ةئيأم ةزاعشأو . ةمعان ةفريم ةايح اين ناك هنأو هر.يظمو

 ةليعفت نم اهروطش ف ذإ : هرصع دعب و هرصع ق تروتشا ةحدم ىداملا ىق هلو

 : طمنلا اذه ىلع ةدحاو

 هيلا .لدع رنا نزف

 ) همكح نمو « ةقاشرلاو ةفدلاب ضيفت ىهو «. ةدحاو ةيفاق ىلع اهلعج دقو

 ربخلا نع دهاش ههجو ْق هقئالبخ نع عءرملا لاين ل

 . ةرجهلل 185 ةنس ىفوت ىبح ءاخر ىرجت هتايح تلاز امو



 مه

 ةعيشلا ءارعش

 مهراصنأو نييولعلا نم ريثكل ةأجافم ةفالحلا ديلاقم ىلع نييسابعلا ءاليتسا ناك

 ىه ةضاضغ كلذ ى دجت مل ىلا ةديحولا ةقرفلا تناك امبرو « ةعيشلا قرف نم

 اك ٠ مهل لزانت هنإف «ةيفئحلا نب دمحم نب مئاه ىلأ باحصأ نم ةيناسيكلا ةقرف

 « ىريمجلا ديسلا لاثمأ نم « اهءارعش لعج ام كلذ لعلو « ةفالحلا نع « انفلسأ

 مهتمع دقف ىرخألا قرفلا ءارعش امأ . نينثم نيحدام نييسابعلا فوفص ىف نوفقي

 مهمع ءانبأ نوكرشيس نييسابعلا نأ نيناظ « ةيسابعلا ةروثلا ترصتنا نيح ةحرفلا
 ةصاخو « مهنم مهيديأ اوضفن ةقيقحلا تجلبنا اذإ ىح ؛ مهعم مكحلا ىف نييولعلا

 « نييسابعلا اوقفاني ىك ةحسف مهمامأ اودجو دقف ةيمامإلا ءارعش امأ . ةيديزلا ءارعش
 ةيمامإلا ةعيشلا هب ذخأي ناك ىذلا روهشملا ةيقتلا دبل ء نونطبي ام ريغ اورهظي ىكو
 ء سابعلا ىب ءافلخ نوحدمب مهاانيأر مَ نمو « ةيليعامسإو ةيرشع ىثا نم اعيمج

 نم ريخو . ىرمّتلاروصنم نع فورعم وه ام وحن ىلع « مهقئاقح كلذب نورتسي
 امأ . ”ىللجعلا دعس نب نورهو في دسرصعلا اذه لئاوأ ىف ةيديزلا ءارعش لثمب
 : 2١7 هلوق لثمب ةيمأ ىبب نم رأثلا ىلع هتفالخ لوأل حافسلا هضيرحتب رهتشاف فيدس

 ساسبعلا ىتب نم ليلاهبلاب ساسآلا تباث كلملا حبصأ
 ته ها ٠ م 1 - ى 0

 (سارغو ةلقر لك نعطقا»و  اراثع سمش دبع نليقت ال

ا ىح مهب كتفلا ىلع هريثتسي ىضمو
 ىلإ ماعدف « ًاقنحو ةدجوم طاشتس

 : "”هدشني فيدس فقو ماعطلل اونيهتو اومدق اذإ ىح « ةريبك ةبدأم

 انو عاد عولضلا تحت نإ رلاجر نه ىرت ام كُن رْعَم هل

0 . 2 2 . 3 #0 
 ايوُمأ اهرهظ قوذ ىرت ال ىح طوسلا عفرأو فيسلا  عضف

 )١( هيلا توفت ةليوطلا ةلخنلا : ةلقرلا ( ؟ ) راد عبط ) ىناغألاو 84 ص زتعملا نبا .
 ص زتعملا نبا 62 . “4هر/ 4 ( بتكلا ٠: ىناغألاو : /2:“ .
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 اوحخداش لب : لاقيو « مهيلع ىنأ ىح مهيف فيسلا حافسلا سابعلا وبأ عضوو

 هللا دبع : همامعأ ةرصبلاو زاجحلاو ماشلا ىف مهعومجب هعينص عنصو . ةدمعألاب

 نييولعلا ءامعز سوفن ى رقتساف روصنملا هفلخو حافسلا فوتو ٠ ناملسو دوادو

 قار امو اثيش اهنم مل اوعدب نل نييسابعلا نأو مهيديأ نم تتلفأ دق ةفالحلا نأ

 سفنلاب بقلملا نسحلا نب هللا دبع ند دمحم ةنيدملاب روثي ىبح ةرجهلل ١56 ةنس
 ًافيدس ىرنو « ةيديزلل ةروث لوأ - لوألا لصفلا ىف انفلسأ ام"  ىهو . ةيكزلا

 راعشألا نم ًاريثك اًمظان « ةرصبلاب راث نيح هللا دبع نب مهاربإ هيخأ عم فقي

 كلت ضعب ىف هلوق نمو « ةيديزلا بهذم قنتعي ناك هنأ دكؤي امم « روصنملا دض
 : (7١ةيكزلا سفنلا اًبطاخم « راعشألا

 نحإلاو ءانحشلاو دعابتلا دعب اًنتَمْلِأ دترت نأ لمانل انإ ' ٍِ ملا ع
 7 * 5-5 اا 5 ع
 رنضو ىدياع موق ماكحاك ائيف امداق ماكحأ ةلود ىصعمنتو

 نسحلا ىنب اي مكيف ةفالخلا نإ انتعاطب ضهنن مكتعيبب ضيناف

 هنفدي رمأ هنإ لاقي ذإ « ةروثلا ىلع هضيرحت لابو روصنملا هقيذي نأ ىعيبطو

 ميهاربإ هالو دقو ٠ ىبجعلا دعس نب نوره ةروثلا هذهو ةيديزلا ع ءارعش نمو . يح

 لوخدب مهي وهو قوت اهيلع روصنملا ءاضق درجمب و « ًطساو اهئانثأ ىف هللا دبع نبا

 | در ةيمامإلا نم ةعيشلا ةيلاغىلع اهيف دري ةديصق هل رابخألا نويع قو «2") ةرصبلا
 ىبح « ههمامإ قداصلا رفعج روصت ىف ولغ نم مهتضفار هغز ام نفقا 3 ًفينع

 لك نود هنأو بيغلا ملع نم هنولحني امعم ءالوسر مهضعبو مهلإ مهضعب هلعجيل

 : !"! هتديصق فيعاضت َْق لوشي 6 مم هنومس دلح َْق ملعلا اذه نم هيلإ جاتحم أم

 اَرَكْنُم لاق ررفعج ىف مهلكف اوقرفت نيضفارلا نأ رت ملأ

 ارهطملا ىبنلا هّنمس فئاوط مهنم» ُهَلِإ اولاق ةفئاطف
 او 00 39 0 00 ا 00

 ارَمْحُج قرافأ ىَبر ىلإ ىإف ٌرَفْعَج نولوقي ام ىضري ناك نإف
 )١ ( اهدعب امو "ه5 صو اهدعب ( ىلحلا ىسيعرشن ) نييبلاطلا لتاقم .

 قيشر نبال ةدمعلاو 47 5ص  )©( . 420/1١نويع الأخبار؟/١40 .

 امو ١# ص نييبلاطلا لتاقم رظنا (؟)



 ا

 7 0 ْ وع - 5 0 د 2 1

 وت نعد نمحبرلا ىلإ رع مهرفج ٌدلج هضقأ مل مبجع نمو

 « اهقنتعي ةلزتعملا ضعب لعج ام كلذ لعلو « ةلحنلا هذه ةئيب ةرصبلا تناكو 2-2

 ةيلاغ ,جاهي هارن اننأ هتيديز ىلع ليلد ربكأ ناك امبرو « رمتعملا نب رشب لثم نم

 بلاغ ةيديزلا ءارعش نمو !2١. ىلجعلا دعس نب نوره مهمجاه ام وحن ىلع ةيمامإلا

 ' ًافزحو ىبمأ رطقت مهاربإ هيخأو ةيكزلا سفنلا ىف ثارم هلو « ىنادمهلا نامع نبا

 ىلع نإ نيسحلا ىداملا دهعل « لوألا لصفلا ُْف انب رم اى 6 راثو . (؟) اةيمع

 نو ريثكو وده لتقف ( خف » ف ىسابع شيج هلزانو ةكم ىف ىبخلا
 اوكرتتو هلهأ نم

 بدن رحآ مهنوبدني ةيديزلا نم ءارعشلا لعج ام « نابقعلاو عابسال ءارعلا ىف

 نورئاثلا رثاكتيو 4 (4) ناقلاطلاو ناسارخ ىلإ ةلحئلا هذه طاشن لوحتيو . (1) هاجشأو

 نبأ 2!" ةروث ةيدب ديزلا تاروث مهأ نمو . ةيئانلا دالبلا كلت ىف اهتمنأ نم نولوتقملاو

 رثكي نأ ىعيبطو 37 ءاضق اهيلع ىضقيو « نومأملا ةفالخ لوأل ةفوكلاب ابطابط

 ى هؤرقن امث « مهيلع عجفتلاو تاروثلا هذه ى نياوتقملا ءابر نم ةيديزلا ءارعش

 . ليصفت عسوأ الصفم ىناهبصألا جرفلا ىبأل نييبلاطلا لتاقم باتك

 دقف « سابعلا ىب هوجو ىف فويسلا نو رهشي ةفلتخما مهقرفب ةيمامإلا نكي ىلو
 مهتليسو ةيرسلا ةوعدلا اوذختاو « ةفلتخملا مهلحن ىف اًنيساسأ أدبم ةيقنلا اًنعيمج اولعج

 ريغ نوئطبب نا عمتجاو 6 ةفوكلاب مطوح نم سانلا عمج ف

 : ةروثلا نأ اعيمج دونم اوناك مهنأكو َ نونلعي م ريغ نو رسو نو رهظي م

 قباسلا لصفلا ىف انب رمو « ةريثك ًاعيش اوقرفت دقو . اهدعوم نحي مل نييسابعلا

 ةيديزلا فئاوطو ةيلاغلاو ةضفارلا ةيمامإلا فئاوط اهيف فنص ةديصق ىمعألا نادعمل

 نب ديز مواي هارنو «ةيلاغلا ةيطْميَمّتشلا هتقرف ةلحن اهيلع ًامدقم « اًعيمج مهدئاقعو

 مهتروت نالاعإ هدعب نم هباحصأل 0 دإ « ةيمتلا ادب هذحأ مدعل نيدباعلا ني زىلع

 مهلتق مهيف نوااوي نييسابعلا ءافلخللا لعج امم ماكحلا هجو ىق ماسحلل مهقاشتماو

 )١( ندنل عبط ) فاتسربشلل لحنلاو للملا ( ؛ ) . ؟84/5 تاويحلا (
 ص نييبلاطلا لتاقم (؟) ٠4" «  884ص امو 1١١٠7.

 لتاقم ةيدئز ايخاو ةروثلا هذه ى رظنا 600 , اهدعب

 . اهدعي امو ه ١م ص نييبلاطلا . اهدعي امو ؛غه8 صردصملا سفن (؟)



 م

 :١١2هتديصق ق لوقي 6 مهئامد كلفسو

 "ِلاَقُع وذ مامإلا َمْلُظ نإ َدْيَر موقلا ىف مامإلا َمْلُظ نم
 سانلا اورهاجي ال نأ ةيمامإلا ءارعش نم نيريثكل حاتأ ةيقتلا أدبم نأ مهملاو

 ىبل مهتالاوم نونلعي مهنم ريثك ىضم دقو « مهلحن ةقيقحب ءافلخلا نع الضف
 ةفالحلا ىف مهقح نع عافدلل هرعش رخس نسم مهنم نإ لب « مل نيحدام « سابعلا

 رعاشلا ناك امبرو . ىرمنلا روصنم دنع ىرئس ام وحن ىلع ةيقتلاو ريسلا ىف ةغلابم
 الضف اًنقح انعيشتم ناك هنأ حص نإ ءالبعد هتلحنب رهاج ىذلا ديحولا ىامإلا
 انب رم دقو « فسوي نب دمحأ وخأ فسوي نب مساقلا مهئارعش نمو . هتيمامإ نع

 ى لمع دقو « ريطلاو ناويخلا ءاثر ىف هرعش نم ًاريثك رخس هنأ قباسلا لصفلا ىف

 قاروألا باتك قى هل ىوري ىلوصلا ىرنو « داوسلا ةيابج هيلإ تناكف نومألملا ةفالخ

 بلاط ىلأ نب ىلع لئاضف نايبو مشاه ىب حيدم ىف ةفلتخم ةيعيش ًاراعشأ
 ءاثر قو

 موصخم هوجو فو رمعو ركب ىأ هجو ىف هديب احولم ؛ راح ابدن هبدنو نيسحلا
 . 9 لوقي 5 مهرأثب لح أيس ىذلا مهي دهم ىلإ اريشم , ةيمامإلا

 ردصلا ىوج ىشت دي ىم مهلانت نأ وجرأل ىنإ

 ىرْمُع ىف ْدُم نإ الجآ وأ  الجاع نإ ّىدهملا مئاقلاب

 لاغ وهو « مهئافلخو سابعلا ىب ءارزو ىلع دفي ناك بيهو نب دمحم هلثمو
 لئاضف اهيف رتكذت سلاجم ىلع دادرت هنأ ءا ةاورلا ىوريو « هتيمامإو هعيشت ف
  اقنح ىلوتف « ىلع لئاضف نم ء ىث اهيف سك ذي الو ء نامعو رمعو ركب ىلأ

 : *!لوقي وهو

 نوفأمو ٍقيدنز نيب ىّدهلا نع مهعماسم تمص ةَّبصع ىلإ ودغأ

 نيمايلا ضيبلا ىب مينب الو مهدهاشم ىف ايلع نوركذي ال

 نيكاكسلاب ىوعّطق هلضفو ٍنَسَح ابأ ىركذ نم نوعيطتسي ول
  (ءارمشلا رابخأ ) ىلوصلل قاروألا باتك (+) نايبلا» 4١4 ص نييبلاطلا لتاقم )١(

 .ا87١ ص . هال[ “ نييبتلأو
 . ١47/1١17 (ىساسلا ةعبط ) ىفاغأ ( ؛ ) . ةيانخلا مرغم وهو لقعلا نم : لاقع (؟ )

 م



 كح

 نيعالملا مْعَر ىلع تامملا ىتح اًدبأ هل ىيضفت كرتأ ثسلو

 تال: نأ نب لعب و كيد ٠ ةنيغلا .ءازمس ني. رسملا اذه. قاري
 هتلزنم اهيف روص ةجودزم رمتعملا نب رشبل نأ عبارلا لصفلا ىأ انب رمو هلئاضفو

 ىلإ انه رشن نأ ىعشو 5 تاجرد جراوحلا نم : هموصحم قوف عفترب هنأ فيكو

 ةعيشلا دنع . ماعلا مانإلا اضرلا ىلعل هدعب نم ةعيبلا دمع نومأملا ةلواحم نم ناك ام

 ؛ رتل ىنفوت را يلع نأو  دادغب ىف بايب 1 نأو « وع ىنإلا

 ىف قافآلا ىلإ بتكي - 0 2 هتفالخ ىف

 يول دو اوس او دو هي

 ةعرشلا نب تاماسقنالا و 0 انه ريشل نأ ىعبني ا ةلودلل اق 1

 ةيعيشلا بهاذملا ضعب نم هوقنتعا امل ءارعشلا اهيف رصتنا راعشأ نم كلذ هيلإ رج امو

 اني ريد راعشألا كلت نم ةفلتخم تاروثنم ىدادغبلل قرفلا نيب قرفلا باتك َْو

 ىرمسنلا راوصنمو ىريمج ا دنا 0 6 نيصعلا ل ةعيشلا ءارعش ل ضرعل نأ

 . نحلا كيدو لبعدو

 ىريمحلا )١( ديسلا

 انمجرت ىذلا ىريمحلا غرفم نب ةعيبر نب ديزي ديفح دمحم نب ليعامسإ وه
 انرهظتساو ريمح نم هبسن ىق كانه انككشت دقو ؛« ةلسلسلا هذه نم ىلناثلا ءزحلا ىف هل

 ديسلا دجن اننأ ىلع . ةيسرافلا هناقتإ نم هنع فرع امل ةيناريإ لوصأ ىلإ عجري هنأ

 )١( ؟9/17 ةرهازلا موجتلاو؟ + ص هراعشأو ىريمحلا ديسلا ةمجرت ىف رظنا ٠ 58 «©
 قرفو ليعامسبإ قى تايفولا تاوفو ةعبط ) ىناغألاو ا ص زتململا نبا ةاننيشإو

 ع5 526 ريير ةعبط ) ىخيونلل ةعيشلا نييبتلاو نايبلاو اهدعب امو ؟؟ 5/107 ( بتكلا راد ©

 ىئثكلل لاج رلا رايخأ ةفرءمو قرفلا نبي قرفلاو 107١5/ه تناويحلاو #ج5./ »م ١84 ةمج رتو

 ص ىدادغبلل ١ اذه نم ىاثلا هزحلا ىف غرفم نب ديزي هدج ىاتسرهشلل لحتلاو للملا»و
 ان ه / ” نيسحسهطل ءاعبرألا ثثبادحو باتكلا تانحلا تاضورو ١ ص )ندنل ةعبط )



 ١س

 : كوقن مس نمو « نيينميلا دزألا نم همأ تناكو « هتب ريمح رختفي

 نام
 "مالو

 (”نزّيووذ قاوخأو نيعر ىَدَج بسن وم ريغ 0 07 ىلإ

 « جراوحلا ةيضابإ نم اناكو « ةرجهلل ٠١6 ةنس ةرصبلا ىف هيوبأل دلو دقو

 « ةباحصلا ضعب ريفكتو هريفكت لب « بلاط ىلأ نب ىلع بس امهنم عمسي أشنف

 عقو هنأ رهظيو « هل آو ىلعل عيشتلا ف لغوأ نأ ثباي ملو . امهعجاري ناك ًاثبعو
 ةيرظنا نيقنتعملاو ةيفينحخلانب دمحم ةمامإب نيلئاقلا ةيناسيكلا يهذم باحصأ ضعبل

 هل ثدح له ىردن الو « ًاحورو اًمحل اًنيناسيك حبصي وه اذإف « ةعجرلاو ةبيغلا
 دقف ناك اأو . نوزلا نم اًحدر اهب ماقأ دقف ةفوكلا ف ثدح وأ ةرصبلا ىف كلذ

 ىح « ةيمأ ىب رصع رخاوأ ذنم هباحصأل ةعيش حبصأو ًاركبم بهذملا قنتعا
 مكح ضيوقتو نيرمشاحلا راصتنال ةحرفلا هسفن ق تشمت ىبسابعلا رصعلا هّلظأ اذإ

 هبهملا ًاراصتنا اهيف ىأر هنأكو « ةيسابعلا ةلودلا مايقب رشبتسي ذخأو « نييومألا

 ءانب رم امك « هدعب نم ىموأ دق ةينلا نب دمح ني ماه وبأ ناك ذإ « ىعيشلا ظ

 ود هتفالخو هتمامإ تناك مث“ نمو حافسال دمحم ىصوأو « ىبسابعلا ىلع نب دمحم

 ىذلا مههروهمج لقألا ىلع وأ ةيناسيكلا رظن ىف ةحيحص نييسابعلا نم هالت نمو.
 لاهي ىناسيكلا ىريمخلا ديسلا دجنن نأ كلذل ىعيبطو . مشاه ىلأ ةقرف عبتي ناك

 هتبطخ ةفوكلا ىف بطخ نيح حافسلا سابعلا ابأ ردابيل ىبح نييسابعلا راصتنال

 : الئاق سانلا نم ةعيبلا اهرثإ ىلع ذخأ ىلا ةروهشملا

 اَسرادلا اهدهع نم اود انف مشاه ىبب اي اهومكنود

 اًسباي الو ًابْطَر اوكرتي ل ةساس مكلبق اهساس دق

 7 مكيف ىبسيع اطبْهَم ىلإ اهوكلمت نأ نم تسل
 « ًاروجو املظ ضرألا اوألم نيذلا نييومألا ًازمال ةفالخلاب هثنهي هنأ حضاوو

 ىق ركفي ال وهف « ايندلا نم ةرخأب ىبديع طوبه ىلإ مهيف لازت نل اهنإ لوقيو

 حافسلا ىفوتو « اهيلعنهو ضرألا ىنفت ىتح ةصلاخ مهل اهاريوه لب « مهنع اهلاوز

 . نيمدقألا نمللا ءارمأ دحأ نزي ىذ . هبست ىف حيرصلا ريغ : بشتؤملا )١(
 ءانبأ : نزي ووذو « .نملا كولم نم : نيعروذو



 م١1

 نم ىريمحلا ديسلا هيلع قدغأو ةينسلا هتالص نم هيلع قدغأف « روصنملا هفلخو
 : هلوق لثع هحدم

 نيدللو ايندلل كلملا مكاطعأ ههبشي *ىشال ىذلا هلإلا نإ

 نيصلا ُبحاص مكيلإ داقي ىتح هل لاوزال اكلم هللا مكاطعأ
 .نره لغ اريج | حاضر. ومن ىادوخام فقيل بعاصو
 اذه ىف ناك ىريمحلا ديسلا نأ نيسح هط نظو ىدهملا هنبا.هدعب نم حدمو

 هناسلب سايعلا ىب حدامب نأو رمضي امريغ رهظي نأ“ لحتسيال وهف « ًاقفانم حدملا

 هالحتست تناك اك كلذ“ لحتسي ناك « مهرش ىتيو ملل رفظيف « هبلق ىف مهنعليو

 امثإو + قافن الو ةيقت الو . ((١١ةيقتلا بهذمب نولوقي اوناك نيذلا ةعيشلا ةماع

 مهناطلسو ةيمأ ىب نم اولادأ نيذلا ةيناسيكلا هتديقع ءايصوأ حدمبىناسيك رعاش

 دمحم نأب نكؤيل ىبح ًاديعب اصالخإ هتيناسيك قى صلحم كلذ دعب وهو « رئاخلا

 :. لوقي اموي عجار هنأو ىحةيفنحلا نبا
 ام

 ةئن1 12 تنار ارصللا نياك يلا وا تناوب ع
 بهذم ىملكتم دحأ نامعنلا نب ىلع نب دمحم قاطلا ناطيش نأ ىوريو

 ى هيلغو« هتديقعىلإ هبذجي نأ ديري ةيناسيكلاهتديقع ىف ًاموي هرظان ةيمامإلا ةعيشلا
 هفلس ريثك تايبأ ىلع اهرادأ ةديصق أشنأ نأ ثبلي مل ديسلا نأ ريغ « هترظانم
 : طمنلا اذه ىلع ىرجت ىلا ىومألا رصعلا ىف ىناسيكلا

  تاوس ةعئرأ قحلا ةالو شيرق نم ةملألا نإ الأ

 ءايصوألا» هطابشأ ره هينب نم ٌةثالثلا» نع
 البرك هْيَبيغ طبسو محو رذامإ طْبي بيف
 - ءاوللا ايد ليخلا ٌدوقي 2ىّبح توملا قوذي ال لطبسو

 نب دمحم همامإ ثلاثلاو .ءالب ركب لوتقملا نيسحلا ىناثلاو نسحلا لوألا طبسلاو
 ببجنل | شيج ىف دوعيس هنأو توم ا قذي مل انيس لازي ال هنإ لوقي رييثكو « ةيفنحلا

 . 7٠1/5 ءاعبرألا ثيدح 00(
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 ةاورلا صعب متلو ٠ هنعجرب هلغم نمؤد لاز ال ىناثلا نرملا ُْى ىريمحلا كايسلا ناكو

 رفعج باحصأ ةيمامإلا بهذم قنتعاو هةيئاسيك نع هتايح نم ةرخأب عجر هنأ
 : هناسل ىلع اورجأو « قداصلا

 رفغيو وفعي هللا نأ تنقيأو ١ ٌربكأ ُهللاو هللا مماب ثرفعجت

 سافنألا ىح هتيناسيك ىلع لظ هنإ هتاورو وه الئاق كلذ در جرفلا ابأ نأ ريغ
 ًاديجمت ىناثلا نرّقلا ءارعش رثكأ ناك هنإ انلق اذإ ولغن ال انلعلو . هتايح نم ةريخألا

 مل هنإ زتعملا نبا لوقيو ع مهبقانمو مهرابخأ مظن ىف هتايح قفنأ دقف « هينبو ىلعل
 اليوط ررك دقو « رعشلا ىلإ اهلقن الإ بلاط ىنأ نب ىلعل ةفورعم ةليضف كرتي
 دنع هدعب نم ةفالحلاب هل ىصوأ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نأ نم ةعيشلا هيع دن ام

 : لوقي هيفو  ةنيدملاو ةكم نيب مخ ريدغ

 لوثسم لاق امع مثرملو ءهئالآو هللب مسقأ

 لوبْجَم ٌربلا»و ىّقَتلا ىلع بلاط ىلأ نب ىلع نإ
 ةعيشلا اهب ىبع دقو « ةبهذملا ىمست ىلا هتديصق ةيعيشلا هدئاصق لوطأ لعلو

 ةرصبلا ىلإ اهنع هللا ذر ةشئاع ريسمو نييومألا ركذب اهلهتسي وهو « ًارارم اهوحرشو

 : لوقي « ريبزلاو ةحلط عم

 ٍبّلْخلا قورب نم بذاوكلا ىلإ ىوهلابو ءالولاب فراتلا نيأ

 ''"بَقْوشلاب دخلا لمجلاىلعتءءاج ىلا عيّشلا ىلإ مأ ةيمأ ىلإأ

 بأؤَحلا لهأ بالك ودهلا دعب 2 تهّبنف مارحلا دلبلا نم ىوهت

 ىف طرفي ناكو « بأوحلا ربي دنع نينمملا مأ تحبن ًابالك نأ ىلإ ريشي ودو
 ىوع رمي ال ةباحصلا نم ريثكو رمعو قيدصلا ركب. ىبأو ريبزلاو ةحلط بسو اهبس
 جري نأ نود « هلئاضف نم ءاش ام ىلعل لح نأ عيطتسي ناكو « رجدز» الو

 « ةمرح ىأ نينمؤملا تاهمأو ةباحصلا ةلحل عارم ريغ ةرعولا قياضملا هذه ىف هسفنب
 ظ : اهيبحاصو ةشئاع ىف لاق ام سغيلو

 . .ليوطلا
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 اهدانجأ ةرصيلا ىلإ ىجْزَت ,جادوه َْق نيقشألا عم تءاج

 اهدالوأ لكأت نأ ديرت ةرش اهلعف َْق هناك

 ًادبف « دهع ىلو وهو اهتالص ًاشيرق ىطعي اموي سلج ىدهملا نأ ىوريو

يف مذي ةديصقب هيلع دفو نأ ديسلا ثبلي ملو ؛ « شيرق رئاس مث مشاه ين
 ىريشع اه

 دقو .ىدهملا هاباو « هتلص امهنم ًادحأ ىطعي نأ هاهنيو قيدصلا ركب ىنأو رم

 بسلا نم اهيف ءاج ام حبقل اهيقاب فذح هنإ لاقو « ا دا

 : مشلاو

 ؛ احييق اولغ هعيشت ىف ايلاغ ناك ىريمحلا ديسلا نأ ىلع *لدي ام كلذ ىف لعلو

 ناك ذإ « « ةاورلا هرعش لوادتل ركدملا ؛ بسلا اذهب هينبو ىلعل هحيدم بشي ىل هنأ ولو

 نسا نم ىور ام ًامظان هلوق مهيف هرعش نسحتسم نمو ؛ اعراب ًارعاش

 ىلملا معن : رمع لاقف « هرهظ ىلع ابكرف ًادجاس هادجوف لوسرلا ايتأ ءنيسحلاو

 : امكيطم

 ٍدابعلي 0 ازرب دقو لوسرلا ' نيسحلاو اًدسح كَ

 ناكملا كاذب هيدل اناكو  امهاذف مث  امهمضف

 نابك ارلاو ةيطملا معنف  هاقتاع  امهتحتو احارو

 0 تارسح باقلا بيذيو عمدلا فرنتس ءائر نيسحلا| ءائر نم ريكي ناكو

 6 يب لع برس ةملاو# للا قرابلا فمي لج امينلأبا ف[ لاير

 ظ : هلوق هدشنأف « لخدف

 'هيكرلا همظعأل لقف ني حلا 0 ىلع ُدّرما

 0 ةبكاس هافَطَو نم تلز ال اًمظعأ 1

 :تعَملا فقو هب ٌلِطأف هربقب 2 تثررم اذإو

 ةيقنلا 2 ةرهطمل» را ّهطملل رّهطملا كباو

 . ةزيرغلا راطمألاب ةلمحملا ةباحسللا : ءافطولا )010



 هبنملا اهدحا اول انكود تّنأ رمل وعم ءاكبك

 ظ هرمأف هراد ف خارصلاو جيشنلا عفتراو ًاراردم هيدخ ىلع رفعج عومد تلاسف

 . كسمأف كاسمألاب

 زاوهألاو ةرصبل ةالو ضعب ف حئادم نييسابعلل هحئادمو هعيشت هعبشت ءارو ديسللو:

 هفذقل هتداهش "در ىذلا ةرصبلا ىضاق راوس نب هللا دبع قو ةثجملا ى جاهأ هلو
 ىلع فكعي ناك هنإ لاقيو . هنم ها فصتناف روصنملل هاكش دقو « ةباحصلا ف

 همايأ هيف قفني عيشتلل شاع هنأ قحلا ىفو . ةروكذم راعشأ اهيف هل سيلو « رمحلا

 « ةوالخلاو قنورلا عم « هتبوذعو هتلازجنيب نزاوي فيك فرعي ناكو « هديصقو
 ةدئفألاو عامسألا "للي ىبح « دبآلا ظفللاو بيرغلا هيف ىناحتي هلعج ام كلذ لعلو
 . ةرجهلل 17 ةنس قوت ىبح هبأد اذه لاز امو . ةنسلآلاو هافشلا نلع ريسي ىبحو

 ىرتمّتلا !'روصنم

 ةريزحللا لهأ نم طساق نب رمنلا ةليبق نم '''ةملس نب ناقربزلا نب روصنموه
 , جرفلاوبأ لوقي 6 ىتتسا هرحب نمو ذخأ هنعوهتيوارو ملكتملا ىلاتعلا ذيملت وهو
 هند شناف ب:ةلظ رقوا انته ولو ىكمربلا دلاخ نب ىحب نب لضفلل هفصَو هنإ لاقيو

 هلصو نأ ثبلي ملو « هدنع ىظحو « هيف هحئادم ضعب هدشنأف « ةريزحلا نم

 ةصفح ىبأ نبناو رم ةقيرط ىلع هحدمب ىغم ذإ « عقوم ريخ هسفن نم عقوو « ديشرلا
 « نييسابعلل صلاخ قح اهنأ نايبو بلاط ىبأ نب ىلع ءانبأ نع ةمامإلا ىفنب
 نوقلتي ام ًاريثكو «نوروثيف « اهنودحجي مهو « نأملاب مهباقر نوقوطي نولازي ال مهنأو
 ىتك١ هنإف « هللا دبع نب ىحيب ديشرلا عنص ام وحن ىلع مهنع وفعلاب مهتاروث

 ] : لوقي كلذ قو « هلتقي حلو « هنجسب

 رومألا نم دادسلاب مكيلع ند ا رب
 1 ا ا يب 1 سس سوس سس م مل

 اهدعب امو 7074/7 ( ىاحلا ةعيط ) ىفترملا زتعملا نبا هراعشأو ىرثلا رابخأ قرظنا )١(
 ْ .58/7 بادآلارهزو ةعبط ) ىناغألاو ممبه ةبوتق نبأو 747 ص

 نب ةملس نب روصنم رداصملا ضعب قف (؟) +0 / ١؟دادغب خيراتو (١4٠/1 بتكلأر د
 . ناقربزلا ىلامأ»و 7١7/1٠ ريثك نبال ةياهلاو ةيادبلاو
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 ةاذأ مهغلُبَت نيح كنإو

 مهيف تمعنأ دقف اوركش نإف
8 

 قحف تنب ونب اولاق نإو

 ىف باقر ىف كل دي

 و تاه م -
 روز تادع ندعي امالحأو

51 

 - ريفش ىلع بفوتحلا نم ناكو

 نملاب سيل نمو
 ريمضلا نوزحمل - اوملظ نإو

 روفكلل ةمادئلاف الإو

 روكذلل ثبساني ام ودرَو
2 0 ِ 2 

 ثارت نم بتانب ىببل امو روبزلا قرو ىف مامعالا عم

 لضفلا رمأي وه اذإف « ةديصقلا هذه هدشنأ نيح ديشرلا فختسا هنإ لاقيو

 . ةر ادب نيرشعو ًاعبس ذخأف « ءاشي ام ذخأي هعديو لاملا تيب هلخدي نأ عيبرلا نبا

 .هثيدحب ةمايقلا ماقأ هنإ زتعملا نبا لوقيو « ةينيعلا هتديصق هيف هدئاصق عئاور نمو

 : لوقي ذإ بابشلا نع اهعلطم ىف
 سا 1 5 ١ جنم سبل ابابش تركت اذإ ري 2

 عّدخ اهل مايأو ررْهَد فورص  هِتّدلب ىنتتافف بابشلا ناب

 عبت هل ايندلا اذإف ىضقنا ىّبح وترغ َهْنُك ىنابش ىوأ تنك ام

 عقي ال رذعلاف هتصغب ْئَّجشت ملو بابشلا ّلْكُت د ىمعطتمل تنك نإ

  ادهتال ع هللاو تنسحأ : هل لاق علطملا اذه هنم عم نيح ديشرلا نإ لاقسيو

 نييولعلا هجو ىف احولم حيدملا ىلإ جرخو « بابشلا ءادر ف رطخي ىبح شيعب دحأ

 ْ و 00 مي 0 0 ئ

 اوعفد وأ سانلا رقأ ءايصوألا ن بايو ىبنلا دعب نم ةمنألا نبااي
 يدرس ف 20 #2 . # د مس

 عمط مكثرإ ى مهل امو قح  ممكترامإ ى ىلع لآل امو.
 عمتسي قحلا نإف حيصّنلا لوق اوعمتساف معلا نبا نم ىلوأ معلا

 ىلأ نب ىلع تجحي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا يع سابعلا نأ ىلإ ريشي وهو
 طيح لازي ال ناكو . مالسإلا ىف ثرإلا ةضيرف كلذب ىضقت انك هيخأ نبا بلاط
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 نم لعجيل ىتحو « انعيمج لوسرلا ل1 ىلع هعفريل ىح ةيسدقلا نم ةلاهب نوره
 : ةفلاسلا ةديصقلا ىف لوقي , هتاولصب الو هنيدب عفتني ال هطخس هع لمتشي

 عفتني سمخلا تاولصلاب سيلف طخسس ىف نوره نم تاب هىرما َىَأ
 : ةيناث ةديصق فى لوقيو

 مانألا ىف نييبنلا دعب قاب ريخو ضام ريخ اي
 ظ : ةثلاث هل ةديصق نمو

 نوره هللا لوسر رلآ ريخو مهلك سانلا رايخ لوسرلا لآ

 « رمضي ام ريغ رهظي ناك لب « « اصلخم راعشألا هذه لك ىف روصنم نكي ملو
 « ًآنمآ شيعيل « أرجتم راعشألا كلت ذختي ناك هنأكو ؛ اًنمامإ اًيعيش ناك ذإ
 . ةيكللا نم ةيئاعإلا هب نمي ام ىلع أدمتعم اهعاتمو ةايحلا تابيط نم ديرب ام لانيلو

 هيريو هرعش ىف نوره ركذيو ديشرلا قفاني ناك » هنأ هيلامأ ىف ىضترملا معز دقو
 هيلع بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ كلذب ه”دارمو هنطابو هتعيش هوجو نم هنأ
 « ىسوم نم نوره ةلزنع, ىتم تنأ : هل « هل آو هيلع هللا ىلص « ىبنلا لوقل مالسلا
 روصي ام ريخ نمو « نييسابعلاو نييومألاب ديدنتلاو لوسرلا ل1 حدم نم رثكي هارنو
 ] : لوقي اهيفو هتيمال كلذ

 (١١*اطابلاب سوفنلا ظ نوللعي لماه عتار سانلا نم ٌءاش

 لتاقلل دولخلا نانج نوج ْرّيو ىبنلا ةيرذ لقت
 لماحلاب ُْنَي لحب َتْْوَب دقل نيسحلا لتاقاي كليو

 لذاخلا ىف كشأ دق ىننكل هلتاق رّفك ىف ىدنع كشلا ام

 لذاعلا مف ىف ُب'كلاف دفحلأ وب عا ىننأ لفاعو

 لئاط ىلإ مكنيد نم تلصو امف هيلع مكنيد ام تند دق
 لصاولاك ىنلا لآل ىفاجج ا امو ىبنلا ةَرْفَج مكنيد

 )١ ( ًاراهبو اليل كلو رثملا : لمامج .
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 «كدف )ثرإةمطاف ىوعد نم رمعو ركب ىلأ فقوم ركني ةديصقلا ف ىضم دقو

 - : لوقي « اهتملظ نم اهل رأثي نم ًابلاطمو « اهاملظ امهنأ ًامعاز

2 2 © 
 لفاح ََلْقُم تءاجرأ ريدت اهدلا»و ىبنلاو  ةمولظم

 ا" لباذلا انّقلاو ضيبلا ةَّلّسب اهل نوبضغي ٌريعاسَم الأ

 « هيلع ديشرلا طخسأف « ىلاتعلا هذاتسأ نيبو هنيب ةوفج تثدح دق تناكو

 ركذف «ةصرف ًاموي هنمىلاتعلا زبتناو « هسلاجم ىف هل عسوأو هنع افعف داع هنأ ريغ

 ىرخأ ًاراعشأو ةفنآلا ةيماللا هدشنأو « هعيشت ىف لاغ ىعيش هنأو ىرمنلا ةقيقح هل
 : هلوق لثم نم

 .٠ 0 : ْ ] وى #8 ع

 لتقلا ةفاخم  نونماطتي مهبحي نمو لوسرلا لآ
 مم

(0 
 لْزأ َْق ديحوتلا ةمأ نم مهو دوهيلاو ىراصنلا نم

 «هلتقي "نم « اهب ”اميقم ناكو « ةقرلا ىلإ ثعبو « ًابضغ ديشرلا طاشتساف
 . هربخ هملعأف « ديشرلا ىلإ ًاعجار أفكناف « هلبقتست هتزانج دجو هلوسر نأ ريغ

 لضفلا ادم نم ناكو + ابيشلا ديزمنب ديزي مهب داشأو مهحدم نمو
 ًارفعج هاخأو هابأو وه ديشرلا هبكن نيح هاكب دقو « انب رم اك ىكمربلا ىبحي نبا
 هاندشنأ امم حضاوو . مهتبكن دعب تناك هتافو نأ ىلع لدي ام كلذ قو« 11/ ةنسل
 ناكو « هيناعم ءاقتناو هظافلأ باختناب ةديدش ةيانع ىنعي ناك هنأ هراعشأ نم

 . : هلوق لثم نم ةردانلا فئارطلاب ىنأي ىح هلايخو هركف دهجي لازي ام

 روحنلا نار 2 نينجي لمانأ تيبت  دقلو

 « هيرصاعم نم ريثك نأش رمخ الو نوجم الو وهلب قلعتي نكي مل هنأ ققحملا نمو
 . عاتمو ةذل نم ىغتبي ام هيف ًادجاو ءانغلاىلإ عامسلاب هرصع ىهالم نم ىتتكي ناك هنأو

 . ةدشو قيض : لزأ )0 برحلا دقوموهو « راعسم عمج ا 00( :

 ظ . داحلا قيقرلا :لباذلا . فويسلا : ضيبلا
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 ١١( لبعد

 وه له همسا ىف اوفلتخاو « هبقل لبعد ليقو « نيزر نب ىلع نب لبعد وه
 تيب نمو 22" ”ءالوال ةبيلص ةعازخخ نم وهو «نمحرلا دبع وأ نسحلا وأ دمحم

 نيزرو ىلع هاوخأو هللا دبع همع تلذكو « اًطسوتم ًارعاش هويأ ناك دقف « رعش

 دقو . صيشلا ىلأ مساي روهشملا هللا دبع نب دمحم همع نباو ىلعو نيسحلا هادلوو

 . سردلا تاقلح ىلإ اركبم فلتخا هنأ رهظيو ةرجهلل /١5 ةنس ةفوكلاب لبعد دلو

 دكؤي امم «مهتارماغم ىف مهعم كرتشيو راتطشلا بحصي هبابش ىف هدجن اننأ ىلع
 نأ ىلإ دعب امف هتعفد دقو « تايانحلا باكتراو رشلا ىلإ ةلصأتم ةعزن هيف ناك هنأ

 . ًاعينص هل اومادق نم لكو ءافلخلا هئاجهب "معي نأو « هرصع ىف ءاجه ربكأ حبصي
 تدقعناو « ءارعشلاب طلتخي ىبغف « ةركبم تحتفت ةيرعشلا هبهاوم نأ رهظيو

 لغسل ىف ذإ ةرفش قف قع رثآ اخ ناك ٌةدؤم ديألا نب ماسم هئطاوم 000

 ًاملسم نأب كلذل ةاورلا زمريو « لوقلا ةعاصنو ةلازاكبابو عيدبلاب ل ملسم ةلكاش
 ظ هكا
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 سقما هيف كل كاحضد ةنارق

 لزخلا ىف ةعطق هانعم ىلع ىنبي نأ الواحم « هسفن ىف تيا ريدي لبعد لاز اف
 ءاكب ىف لاق ذإ « هعي راصم ىلع ةرهشلا باب هل تحتف ىلا هتعطق مف ىبحح

 : و كابش ىف هعوقوو بابشلا
 اكلهلب لض ؟ ْبَلَطُي نيأءال 0 ؟ اكلس ةيأو ؟ بابشلا نيأ نتا 28 3 سل و ع - 42

 زنعملا نبأ هراعشأو هرايخأو لبعد قرظنا )١(

 ةعبط ) ىناغألاو 8١0 ص ةبيتق نبأاو 554 ص
 8877/7 دادغي خيراتو 59/1١8 ( ىساسلا
 ١/م/١ ناكلخ نباو ؟؟4 ص حشوملاو

 نبا خيرات بيذمتو 4ة/١1 ءابدألا
 /١١١ ا“ بهذلا تارذشو ٠؟١+ا/ه رك ااسع

 نابكخلاو 51 7 ىذكلا لاج رلا دابا ةفقرعمو

 ىثاجنلل لاج رلا
 موجنلاو 450/٠ نازيملا ناسلو :هر/؟

 ىعفايلل نانحلا ةآرمو .5

 نم لك هرشنو هرعش عمجو . 15 ةرهازلا

 بحاصلا ديعو ثنو ريسبد م فسود لمح

 . قشمد

 ند هللا ديع ءالو ىعازخ هنأ اومعز نف (؟)

 نبا مجارو 2 ( ىناغألا ف هتمجرت رظنا ) رهاط :

 ةيأدبلا ىف ريشك نبأو نازيملا ناسلو ناكلخ

 . ”:مهر/١٠1 ةياملاو



 لضطل 4+

 ىكبف هسأري بيشملا كحض ١ لّجَر نم َّْلَس اي ىبجعت ال

 اكيفُم ىمد اذإ ىبحاص اي 2 امكمون فيك ىرعش تيلاي
 ص .: . رق 1

 اكرتشا ىمد ىف ىرطو ىبللق 2 اادحأ ىمالظب اذخات ال

 . اهمظان نع لأسو « برطف « ديشرلا ىدي نيب نينغمللا ضعب تايبألاب ىنغو
 « بايثلا نم ةعلحو مرد فال ةرشعب هيلإ لسرأو هراضحإب رمأف 2 لبعد هل ليقف

 » ينس ًآقزر هيلع ىرجأو هنسحتساف هرعش ضعب هدشنأو « هيلإ لبعد راسو

 117 ) ىعازخلا رفعج نب سابعلا اهيلاوو ناسارخ ىلإ لحترا نأ ثبلي ملو

 : هلوق لثم ًادشنم « فصقلاو وهللا ثيح خركلا لزنو

 اذبح الالخ كلت اذِّبَح  ةسمخ لالخ شيعلا امنإ
 انغو ] ةاتفو ميدنو هلل ناكر فيضلا ةمدخ

 ىتعي وهو « ةليلق تايلزغ اهبناجي هلو « راعشألا ضعب رمحلا ىف هل رثؤتو
 : اًنقباطم هلوق ةلكاش ىلع عيدبلا نونف ضعبب اهيف

 ضابقنا هب ىئيع مونو دطاسبنا اهل ىنيع عومد
 رصقلا نع ًاديعب لظ هنأ ىلع لدي امم ةكماربلل الو ديشرال حيدم هناويد ف سيلو

 « ديشرلا مهبكن نيح ةكماربلا ف تايبأ ضعب هل ىورت اًنقحو ءهئارزوو هلهأو
 ملي ال لظ دقو . رابتعالاو ةظعلا باب ىف لحدت امنإ ءاثرلا باب ىف لخدت ال اهنكلو

 دوعي الو « ةرجهلل ١18 ةنس ىف جحلا ىلإ جرخي هارنو « نيمألا رصع ىف رصقلاب
 ١948 ىععازجلا هللا دبع نب بلطملا اهيلوو رصم ىلإ لحتري لب 2 دادغب ىلإ

 8. لومتي هيفو (ه ٠ ظ

 اناني. ةنيقورب اذلإ تدك ان ةنانز: "تيقن عيملطمما قفز
 ً ري دك سه مث

 اناك نم ًانئاك كريغ ضرأ مل فلكت كادن الإ ىدنلا لك
 اناسحاإلا طخستأ ىنتكرت)» ىنتدسفأ لب ريبلاب ىتحلصأ 7 00 ا ل ا ل ا

 « ناوسأ ىلع هالو دقف « لاونلاو ربلا نم هيلع قدغأ امب بلطملا فتكي ملو



 اروح

 اهيلإ هنينح ُثيعو «ةديدش ةشح وب دادغب نع ديعبلا دلبلا اذه ىف رعش ام ناعرسو

 لصفلا ىف اهانداشنأ دقو نطولا . نينحلا ىف ةروهشملا هتايبأ ظني وه اذإف « هبلقب

 . عبارلا

 ًاعذقم ءاجه هوجهي وه اذإف « بلطملا نيبو هنيب تدسف نأ رومألا ثبلت لو

 ضعب ى لاقف « رصم ىلع هتيالو لبق لصوملا ىلو دق ناكو « هدنع هدي ًارفاك

 : هل هئاجه

 لا 1 0 9
 لِصْوملا كهجو ىف قصبتو تايزخملا كب رصم قلعت

 نع الو زعم بلطملا هعبتو « دادغب وحن ههجو ًايلوم « هئاجه نم ركي ذخأو
 . هنع هناسل فكف هل فّلطلَتتو ء رصم

 نومأملا ناكو 7١١ ةنسل هدعب نم ةفالخلاب اضرلا ىلعل نومأملا دهع أبن هاتأو

 . .ةروهشملا هتيئات دشنأ ىح امهيديأ نيب لثمي دكيجلو امهيلإ لحتراف ناسارخب لازي ال
 تاصرعلا رفقم ىْحَو لزنمم والت نم تلخ تايآ شرادم

 احئان « خف » و « ءالبرك » ىف ثراوك نم نييولعلاب لزن ام اهيف روص دقو

 مهمحب عاتمتسالا نم مهنامرح ف ضيفيو ًارثؤم احاون نيسحلا ةصاخو مهالتق لع

 يي حيبصص» ىذلا رظتنملا مهيدهم جورخ ىف المآ ةفالحلا ق

 : لوقي اهيفو « ًاروجو املظ

 قاقث لهأو اوشاع ام ىابحأ من ىنلا لآ ىف كتمالم

 قانسح ىف براي مهبح ذزو ةريصب ىبيقي 0 برايف

 !1) تارفّص مهثيف نم مهّيديأو اي ميغ ف هَ أ

 تارسح ممر ىلق مّطقت دغ وأ مويلا ىف هوجرأ ىذلا الولو

 تاكربلاو هللا مما ىلع موقي 2جراخ ةلاحم ال همام جورخ
 )١( ةيلاخ : تارفص . لاملا نوثش ىلع ديرب « برحلا متانغو جارح ءىلا .

 ظ ل
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 تامقثلاو ءامغنلا ىلع ىِزْجَيو لطابو قَح قَح لك انيف زّيع

 نم مهرد فالآ ةرشع امهلوأ هاطعأف « اضرلا ىلعو نومألملا ةديصملاب بجعأو

 لاقيو « هبايث نم ةدلح هيلع علخف اضرلا امأ « ايرلا معاي اهيررض ادق ناك قارد

 مهاردلا او رتشا امك « مهردفلأ نيثالثب ةلحلا هنم او ريشا ةيعيشلا 0"مق  ةنيدم لعأ نإ
 ةنيدملا هذه لهأ نإ زتعملا نبا لوقيو . ةرشعب مهرد لك « اضرلا مساب ةبورضملا

 اضرلا ىلع قوتف ًاعيرس فو رظلا تروطتو . مهرد فلأ نيسمخ ةنس لك هل اوطسق

 ربق بناجي « اهب نفدو « دادغب ىلإ نومأملا عم هقيرط قف وهو 7١ ةنس سوطب

 : لاق ىح « البعد غلبي ىعنلا دكي ملو « ديشرلا نوره

 رتيلا نم اذه مرق ربقو هلع سانلا ريخ شوط ىف ناربق
 ررضنم سْجرلا برقب ىكّزلا ىلع الو ىكزلا بْرُق نم سْجرلا عفني ام

 ةنسس جحي ناك ذإ « ًارهط ناك دقف « لوقي اك ًاسجر ديشرلا نكي لو

 2« ةقحاس متازه مورلاب لزنأ دقو « هخيرات ىف فورعم وه ام وحن ىلع ةنس وزغيو

 ابتار هل ضرفو هنطوم نم همدقتسا ذإ لبعد ىلع أدي هل نإف « بسحف كلذ سيلو
 لك نعطيل ىتح « بيرغ دو>ج ىلع لبعد ىوطني امنأك نكلو « انب رم اك اًنينس
 لئاضف نع ثيدحلا نم هيف ريكأ دقو « ريثك ىعيش رعش هلو . ًاعينص هل مدق نم

 : هلوق لثمب هئاثرو نيسحلا ءاكب نم هيف رثكأ امك « بلاط ىبأ نب ىلع

 7 ةانق ىلع لاجرللاي هّيصوو دمحم ٍتنب نبا سار

 عشختم الو اذ نم عزاج ال ٍعّمْسَمبو ررظنع نوملسملاو

 هنإ لاقف « هعيشت ى ءالعلاوبأ ككشت دقو اًنيمامإ ىعيشلا هرعش ىف ودبي وهو

 « هككشت ى قحم هلعلو « ''هب بسكتلا ديري ناك امنإ هنإو هيف ًاقداص نكي مل
 نأ الإ « تيبلا لآل صلخي نأ نككمي ال سانلا هرك ىلع ىوطنملا لبعد لثم نأل

 ىلا فيه لاومأ نأكو «هدقتعي ال ام لوقي نأآل هعفدي ثعاب كلذ ءارو نوكي
 «ءافلحلا نم هريغو ديشرلا ءاجه ىلإ هتعفد امك « ةيعيش راعشأ نم ظني ناك امل هتعفد

 . 4*١ ص (ةيدنه نيمأ ةعيط ) نارفغلا ةلاسر ( ) ١
 لوألا ىسابعلا رصعلا
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 ناكو « .كعيف هئارزو ضعب ف وأ هيف هءاجه عمم اذإ ناك نومأملا نإ لاقيو
 ٌ مت لهأ ناساب هددهي هنأكو ًاددهم هل لوقيل ىبح ىداملا ىلإ هعفدي كلذ

 دعقمب كئتفرشو كاخأ تلتق مهفويس نيذلا موقلا نم فإ

 ىلاوم نم نيمألا هيخأ لتاقو نومأملا دئاق نيسحلا نب رهاط نأ ىلإ ريشي ودو
 نم عذال مهسب ب هامر دقف « هدنع هعفتب ل رهاطل ءالولا اذه نأ لع د ةعازخ هتليبق
 0 روعأ رهاط ناكو « هلوح- نم عيمج ىلع اهلسري ىبي ام ناك ىلا هئاجه ماهس

 لاقف « نينيميلا ىذب بقليو

 هدئاز نيمو نيع ناصقن هديجتاو نيعو نيشيع ىذو

 هالو لهس نب نسحلا ناكو « ديلولا نب ملسم ميدقلا هقيدص وحن ههجو ا

 ىلإ دمعي مل هنأ ريغ « لبعد سفن ىف كلذ رّثأو « هقلي ملو هافمجف 2« ناحرجح ديرب

 فيكو هئاجه ى عذقي ملسم ناك فيك انب رم دقو + هناسا نم نم ًافوخ « هئاجه

 هل ضرع وه نإ هئاجه ةرعم لبعد ىشخ امنأكو « ةيمصم اماهس هشيري ناك

 : ةفورعملا هتايبأب اقيقر ًاباتع هبتاعف « ءاجطلاب

 انع ان اني انانقرا :انازه ةدوه يدفع انك تلكم "بأ
 0 7 #”َ هل 0 5

 اعطقت ىح لصولا تلذتباو انب هلوصأ تعادت ىبح ىوهلا 000

 ًاعقرم كل دجأ مل ىّتح تقرت ممن: كنق" ل نيل ىلا دعت
 اعجشتف ةربص ىلق 00 اهتعطقف تلكاتسا ىبيع كهف 5 و 5 : ٠ وح و

 (ه 730 - ؟5١) ناسارحلا هتيالو ىف رهاط نب هللا دبع دصق هنإ لاقيو

 نا نا الا د اينما سب ب ب

 ًابهتلم ًاظاوش وام ايم اننا مييملا نئارتت 5 هايل ةذيالا يرمي دامو
 : هلوّقك هيجاهأ نم

 وع 56 و ا ع 2 5

 تك ١| مهل 0 نع ائتات  ملو م بتكلا َّق سايعلا ىب كاولم

 سلك 0 6 اذإ مارك 20 لهأ كلذك
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 هناسل قلطي عرسأف « قثاولا هنبا هفلخو « قوت ىتح هئاجه ماهسب هيمري لظو

 : هلوق لثمب هيبأ نيبو هنيب هئاجه ى ًاعماج « هيف

 ُدَحَأ هب حرفي مل ماق رخآو دعا هل نركت مل تام ةفيلخ

 - ع اا لالا اا 5

 : لوقي 0

 و يك يك

 ديِبَعلا كدبعت ام ررمأل نكلو ًاعّدق ,لئاقب تسلو

 تناكو « ميدقلا تايبصعلا ءاجه داعتسا دّقف « دارفألا ءاجه دنع 5 مو

 ةديصقب اهضقن ىلإ دمعف هيذؤت نييناطحقلا هلوصأ ءاجه ف ىعيشلا تيمكلا ةديصق

 ىللعأل اًقح هعيشت ىف اًصلخم ناك هنأ واو . ةيناندعلا لئابقلا بلاثم اهعدوأ ةينون
 دق ناك تيمكلا نأ ةصاخو « ةيلبقلا ةيبصعلا ىلع تيمكلا نيبو هنيب عيشتلا ةلص

  ءاجه ةكرعم امهنيب تعلدناف ىوزّْلا دعس وبأ كلذ راثأو . ديعب نمز ذنم تام

 نم لك بناجب وجهي هارثل ىبح هسفن ف بتكر ًاعبط ناك ءاجحلا نأ قحلاو . ةفينع
 : لوقي « اعيمج سانلا لب مق ةنيدم لهأو انيز رهاخأو هتجوز ةعينص هيلإ ىدسأ

 ادننف لقأ ل ىنأ ملعي هللاو مهّلقأ ام لب ءال « سانلا رثكأ ام

 ادحأ ىرأ ال نكلو ريشك لع اهحتفأ نيح ىيع حتفأل ىلإ

 لاقيو « مامع ىلأ حودمم ىلغتلا قوط نب كلام هئاجه ُْق عذقأف مهاجه نو

 . زاوهألا ىرق ضعب ىف هلاتغا نم هل لسري هتلعج ةديدش ةدجوم هيلع دجو هنإ

 اهب رخأت نم مهنمو مصتعم ا دهع ىف اهلعج نم مهنف « هتافو ةنس ىف ةاورلا فلتخاو

 ' لئاوأل قوت هنأو خيراتلا اذه ىلإ رخأتي مل هنأ نظلا ربكأو . ةرجهلل 557 ةنس ىلإ

 َ 77ه ةنس نييولعلاو نيسح لا روبقل همده بقع لكوتملا دهع

 هتغايصب ةيانعلا ديدش ناك دقف « هتيرعاش روصي ام انمدق ام لك ىف لعلو

 فرخزب هرعش ىثششوي نيح ىلإ نيح نمو « ةقيقدلا ىلاعلا ىلع صوغي لازي ال ناكو.

 ٠ : هلوق لثم نم ةنسلألا ىلع تراد ةريثك تايبأ هلو 6 عيدبلا
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 نشخلالزنملا ىف مهفلأي ناك ْنَم اوركذ اوُلهْسَأ ام اذإ ماركلا نإ
 رابخأ ىف فلؤي هلعج ام 6 هدقنو رعشلا ملع ىف هرصعل اوعرب "نم دحأ وهو

 ' . مهتاباتك ى ءامدقلا هنم ىتسا املاط ًاسيفن ًاباتك ءارعشلا

 نخلا !١ كيد

 صخش ةلالس نم وهو « نحلا كيد هبقلب رهتشا « نابغر نب مالسلا دبع وه
 نب بيبح هالوم دي ىلع مالسإلاب هيلع هللا ,عنأ ماشلاب ةستؤَم لهأ نم اهمت ىمسي

 بيبح نحلا كيد "دج نإ ىرايشهحلا لوقيو . ةيواعم بحاص ىرئهيفلا ةملسم
 نحلا كيد دلوو . روصنملا رفعج ىبأل ءاطعإلا ناويد دلقتي ناك هللا دبع نبا

 ماشلا ىحاون حربي مل هنإ ٠ جرفلا وبأ لوقيو « ةرجهلل 1١ ةنس صمحب هيبأل
 عيشتي ناكو ؛ دحأل ًايدصتم الو هرعشب اعجتنم هريغ ىلإ الو قارعلا ىلإ دفو الو

 : هتديصق اهنم ىلع نب نيسحلا ىف ةريثك ثارم هلو « ًانسح اعيشت
 بّرَطلا اكيب ىوس ايازرلا اكب يبشكلا الو اضغلل ال ْنْيَع اي

 . ىبعملا اذه ىف راعشأ ةدع هلو « اهب حانيو ماعلاو صاخلا دنع ةروهشم ىهو
 هيخأو ىمشاملا ىلع نب دمحأ دنع ماقملا رثكي ناك هنإ ًاضيأ جرفلا وبأ لوقيو

 هب حرب دقو « ًاريثك امهحديناكو ( صمح لامأ نم ) ةيملس ىق رفعج

 ًايزعم لب ليقو «ًارفعج هاخأ اهب ايزعم ةليوط ةديصق ىف هّنبأو دمحأ قوت نيح نزحلا
 ةمئأ نم ريبك مامإ هنأكو هلثمتي هارن ذإ عيشتلا ىف هولغروصت ىعو « « هتجوز نع هل

 : هلوق لثم نم مهتعيش ىأر ىف ةيس دقلا مهتافص ضعب هيلع علخي م نمو « ةعيشلا

 لَبْقَسْسُم ٌرونلاو َجَرْخَتْسُم ىَدُهلا كنمو كيزعن نحن
 لعن هبو هيلإ ىوأن ىذلا تنأو لقعلاب لوقن و

 « تو ريببةفاقثلا رادب ىروبحلا هللا ديعو بولطمدمحأ داتعأو نجلا كيد ة ةمج- رث قرظنا 6 (

 شيوردلاو ىحولملا عمج هناويد ًاضيأ رظناو ه4١1/١ ( بتكلا راد ةعبط ) ىناغألا هراعشأو
 ىناتك نع هتمدقم ف 2 امو سمح باتكلاو ءارزولاو ناكلخ نيالنايعألا تايفوو

 . ىك اطنألل قاوسألا نبي زتو لماعلل لوكشكلا رشن هناويد مجارو ٠١8 ص ىرايشهجلا
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 01لايشن نأ لاش اذا اه اثنلا بويغ مالع تنأو

 لوألاو رخآلاو ضرألاو رتمأ نم كل تادف نحن

 هيف ىري هنأكو « بويغلا مالعو لقعلا لقعمو رونلاو ىدملا ردصم هلعجي وهف

 . اراح ءاكب هاكبف قوت نأ رفعج ثباي لو . مهتمنأ ىف نولاغلا ةعيشلا هاري ام

 اكوكشو تاذللا ىلع ًافوكعو برعلا ىلع ةديدش ةيب وعش عيشتلا اذه ىلإ "مضي ناكو

 الإ هتيبوعش نم قبي ملو . روشنلاو ثعبلا ىف اًدكاش اًنايحأ ودبيل ىبح « نيدلا ىف

 : برعلا داوجأ ضعب هب بطاخي هل رعش ىف هلوقك « ةليلق راث

 "”ىبرعلاب تسل ىنإف كيدي ممضاق بسن ىذل اروخذم كفْرُع ناك نإ

 قل ا 0 5 .م لل 06ه هس 0 م :

 ىلاو ىدتحم ىرسكلو رصيقل فرش ىتورذق لزاب ورمأ ىلإ

 مع نبا هل ناك هنإ لاقيو « هراعشأ ىف ناحضاوف رمحلا ىلع هفوكعو هومل امأ

 فيي رط نمو 6 رج دزسي الو ىوتعري ال وهو 6 هاهني لازي ال ناكف 2 ىوقت هيف

 : هلوق اهتيقاسو رمخلل هتعن
 هم ] #ّ : ل ] ىلا 1

 اهرغث نم ةمادمم _ةيدرو 2 اهفك نم ةمادُم سأك كيقست

 لوح راد ام الإو « ةليلق فارطأ الإ هنم قبي حلو © هرعش رثكأ عاض دقو

 ظ ابح اهب فغسشف « هتدلب لهأ نم ةينارصن تناكو « درو » هتجوز عم هتصق

 ةذم اشاعو « هب تنريقاو تملسأو 3 بمناخ ةكذاتو 4 هلزغ نم اهيف ريكأو

 « همح نبأ ىدؤي - لاقي ايف كلذ ناكو . هتياوغو هنوجم ف رداس وهو « نيئناه

 هتابوأ ىدحإ ىق هل دصري نأ هسفن هل تاوسو « هتايح وفص هيلع ركعي نأ ىأرف

 « كلذ قادص فيك ىردن الو « ءوسلاب هتجوز هدنع ري "نم ةَيْئمَلَسس نم

 . «اهبحت تضقف « هفيسب اهبرضي عراس ىتح ءهمهو ىف نوديزي ءوسلا ”ةلاق ىضم دقو

 : هلوق لثم «مدنلاو ملألا هقزم بلق بدن ءاهبدنيو اهيكبي شاعف اهتءارب فرع مث
 00 يا م 0 يل هم

 اهيتفش نم ىفس ىوهلا ىور املاطلو ىرشلا اهمد نم سهدور

 )١( دعحملا . ةب رجتلا ف لماكلا : لزابلا (م) .ريحلا : اثتلا :
. 

 لصألا : . فورعملا : فرعلا
00 



0 
 ] : هلوقو

 روبقلا لهأ نيز ٍتْرِص دق مث ١ مهيف تنكذإ ءايحألا نيز تنك 1 ها ٠ : ع . ]
 : هلوقو

 و و سم ع ولا ص

 وردت . نم هتولجو ىبلبل هنجد نم هتجرختسا انأ رمق
 57 ء 0 يف ”اةهس 22ر2 ٍ 0 8

 ” َق لربع ل نزحلاو مكان نسحاك ًاتيَم هب ىدهع

 6 نسم يل ا
 « ةصقلا ىف تعسوت مث « هماهتاو هكش ردصم هتلعجو « مالغلاو ةجوزلا

 0 رازإ تحت نيقناعتم مايألا ضعب ىف ةأجف امهاري
 ذخأ اذإ ناك هنأ ةصقلا معزتو ( رمحلا هب ىستحم ًازوك امهنم لك دامر نم عنصو
 وهو رمحلا بصي ذخأ مث « امل البقم « ةيناث ةرات كاذو ةرات اذه لوانت برشلا ىف

 . ًادكو انزح عطقتي هبلقو امهيف هيثارم ًادشنم هعومد بصي
 جرفلا وبأ لوقيو « هيفىو ريو هرعشب ىنعي ناك هنأ هل هاندشنأ امم حضاوو

 ىرتحبلاو مام ىبأب هنرقي نأ ديري هنأكو « هراعشأ ىف نييماشلا بهذم بهذي هنإ

 رانك عورأ نأ ىف كش نم سيلو . عيدبلاب مهرعش قف نودعي اوناك نمو

 ناو ا ا ا حلا هتيححاص ءاكب ىف همظن ام

 , رجول [1581 يبو ىح كلذ د درب

 ةكماربلا ءارعش

 ةنادسب علطضت تناك ةرسأ نم نوردحني ةكماربلا نأ لوألا لصفلا ىف انب 0

 شويحلا ضعبل هتدايق ى كمرب نب دلاخخ مسا قلأت دقو « خلب ى ىذوبلا راهبونلا دبعم
 ىلع هميقيو هل اريزو هذختي حافسلا ىرنو . ةيمأ ىب مكح تضوق ىلا ةيناسارحلا
 تايالولا هنايلويو امهنم هنابرقي ىدهملا هنباو روصنملا ىرن ام « نيواودلا ضعب
 فرعو .ةرجهلا 157 ةنس ىفوت ىبح ةوظح ىف امهدنع لاز امو . ةليلخبا لامعألاو



 ضف

 نأ رهظيو . ناجيبرذأو ناريإ ىف ةفلتخم تايالو هالوف « ىبحب هنبا لضف روصنملا
 ةجوز نإف « ىدهملا ةجوز نارزيحلاو ىبحب ةجوز نيب تدقعنا ةركبم ةقيثو ةقالع
 اهنبا نارزيحلا تدلوو ١47 ةنسل ةجحلا ىذ ىف لضفلا اهنبا تدلو نيح ىبحب
 ىف نيوخأ اناكف « اهتبحاص نبا امهنم لك تعضرأ ىلاتلا مرحنا رهش ىف ديشرلا
 ذختي ىتح ١5١ ةنس ىأ ىدهملا ةفالخ نم ةثلاثلا ةنسلا ىفاوت داكت الو . عاضرلا
 ناكف « هلئاسر ناويد ىلع مقلا 151 ةنس ذنمحبصيو ؛« ديشرلا هنبال اب دؤم ىحي

 ديشرلا ةيجنت ىف ركفو ىداحلا هفلخو ىدهملا قوت اذإ ىح « هنوئش ربديو همزلي
 « هبيحاص دنع هتلزنم تمظعف « همزع نع هفرصي فيك فرع دهعلا ةيالو نع

 ًاريزو ىك دخن ١7١ ةنسل ديشرلا هفلخو ىداطلا قوتف « انعررتس وومالا ترواتو
 مكاحلا هنأك حبصأف « ةفالخلا متاخ همَّلسو ةلودلا نوئش عيمج ىف هدي قلطأو « هل
 ماقأو كرتلا دالب ىلإ ناورهنلا نم هلك قرشملا ىلع لضفلا هنبا ماقأ دقو « ىيقحلا
 . ةيقيرفإ ىصاقأ ىلإ رابنألا نم هلك برغملا ىلع ًارفعج هنبا

 «ةفاقثلا نوكشب ول مكحلا ريبدتو ةسايسلا نسحب ًافيصح القاع يحي ناكو

 ةيناساسلاةغبصلابةيرادإلاو ةيناسلا ةلودلا رن عضم عيال اذه ريغ ف 7 ٍه امك ىضف

 بيبط ريغ هل ىعدتساو ناتسراملا أشنأف « ةمجرتلاو بطلا نوئشب ادب نفل
 « ةيسرافلاو ةينانويلاو ةيدنلا تافاقثلا زونكل ةمجرعلا ىلع عجشو « مهريغو دونها نم
 هانياو وه مهيلع غبسأو نينغملاو ءارعشلل هباوبأ ا ةعساو ةيركف ةضهن ثعبو
 : صيصاقألا هبشت تاياور كلذ ىف ىورثتل ىح ؛ ل د رفعجو لضفلا

 نع هوثراوت لايس دوج . ةلهنم اًثويغو ةضايف ًاروحب اوناك مهن أ ىلع لدت ىهو
 اذإف « ءارعشلا نع عطقنت ال مهتالص لعج دوج ودو ؛ 1 حودمم دلاخ مهيبأ
 ] 0 هئارعش عيمج ىف ديشرلا نوكر سشسي مه اذإو « مهل نوعطقني مهنم نو ريثك
 2. فارطأ انب ترمو « هحئادم ضعب مهيف جبدو الإ دادغي ىف مهرصعل رعاش دجو
 .صتخي ناك نميو « ديلولا نب 2-0 و ةصفح ىنأ نبانلورتو رماح هد كلذ نم
 : ١١( هلوق لم نم قافالا ىف ايادي ةملك جي ىف هلو « مبلل مهب

 و 2و 2

 هدايا 4/٠١ (ىساس ) فاغأ 0 (
 . 5١9 ص



 ضنا

 لهأ ةهكاف تناك ةديصق هيف هلو « ىبحيل حيدملا ريثك رذانم نبا ناكو

 : )١( رفعجو لضفلا هينبابو هب ًاديشم لوقي اهيفو « اهيناعمو اهظافلأ ةدوحل بدألا

 ُكمرب لآ نم كالمألا وشب اناتأ

 ادعلا ىلإ ماع لك ىف ةلحر ف

 تقرشأ ةكم ءاحْطَب اولزن اذإ

 مهنكأ دوجل الإ تيلخ امف

 هباعص تلذ ّرمألا ىبحي مار اذإ

 رظنم نْسْحايو رابخأ بيطايف

 رتسملا قيتعلا تيبلا ىلإ ىرخأو

 رفعجو ىحي نب لضفلابو ىحيب
 رَبنِم داوعأل الإ مهمادقأو

 د هل ا ,عاد نم كيهانو
- 

 لوقي ىبحي قو « ىنارصنلا ىريحلا سوباق وبأ هينباو ىبحب حيدمب جمل نميو

 : 2؟)هدوهعو هدوعوب هءافوو هدوجو هرب ًاروصم
 هتمعن هللا متا ىبحي تيار د 1 2

 ادبأ هفورعم نم ناك ىذلا ىسني

 ع :
 دَحأ هتاب مل ىذلا ىتنأي هيلع

 ُدِعَي ىذلا ىبسني الو لاجرلا ىلإ

 : "هيف هل ام فيرط نمو « ليضفتو ظيرقتو

 العلاو ىتدتلل نم : لبق اذإ
 2# و

 هلبق ىتو تحلم نإ اسمو

 : (؟! ىطانلا ةيراج نانع لوقت هيفو
 ْ رد 1 7

 ءاوس | هتركفو | هتبيدب

 را“ 5-6 5 7

 رفعج ىىيفلا ليق سانلا نم

 مع

 « هباب ىلع ءارعشلا رثاكتف « ةحار ىدنأو دوج هنم رثكأ لضفلا هوخأ ناكو

 ّ (*)لاَمتؤ ءارعشلا صعب كلذ روي 6 هيف مهحئادم ترئاكتو

 ىحي نب لضف دوج نم انيقل ام

 )١( صزععملا نبا ١١6 .
 ص ىرايشهحلا (؟) ١79 .
 ص ىرايشهحلا (؟) ٠١5 .

٠ 2 ْ ٠ 

 ٠١4 ص ىرايشهملا (#)
 . 1١98 ص ىرايشهملا (ه )
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 سا 2 6. 1 هو

 ءاخسلا نيلخابلا» انم راع شألا اومظني نأ نييَحْفَملا مّلع

 : ١١ دغلا هدوج ًافصاو لوقي هيفو رغصألا بُميّصنن هحيدم نم رثكأ نمو
 ريب -ىو ٠ 2 ومما »و 5 و ُ

 عبترم لضفلا معيبرب انلكف هلمؤن انك ىذلا عيبرلا داج

 : "" بهو نب ديعس لوقي هيفو

 لاقملاب انحيدم نع الحف  لاعفلاب هسفن ٌلضفلا َحَدَم

 ًابرط برطف ؛ + اهب هاتفو ن1 هيف لمس هيف تايبأ نم ىلصوملا قحسإ لوقيو

 : (اديدش

 2007 دب 0 -
 نمزلا ىلع ىنادعال يحي نب لضف ةفرعم لضفلا نيبو ىيب ناك ول
 نمشلا نم ىلاغلاب دمحلا ىرتشمل» ةرئاط نوميملا ٌدجاملا ىتفلا وُه

 وه امأ « هئاجه نم اظاوش هيلع بصف ساون ابأ وفجي رفعج هوخأ ناكو
 : (؟*) لوقي همفو 6 هيلع ءانثلاب جهلي هلعج مث < هيلإ هلئان مظظعو هنم هاندأف

 ريل وك ياش سس ىو

 دشأت الو كاذ بيلاطل هلثم امف هللا هدحوأ

 دحاو ىف مّلاعلا عمجي نأ رّكنتسمب هللا ىلع سيل
 :25*) لوقي هلآ و هيفو 6 ندنغملا ءارعشلا دعا رييفتلا 5 هيلإ عطقني ناك نممو

 ِكَمْرَب لآ نم دوجلا مسن تدجو ىَدَنلا عطقنم دادغب نم تنك اذإ

 ىحي ديشرلا ملسأ ذنم هيبأو هيخأو لضفلا حئادم نودشانتي ءارعشلا لاز امو
 هتبكن ديشرلا مهبكن ذإ 1817 ةنس رفص لوأ ىبح ٠7١ ةنس ىف ةفالحلا ديلاقم

 ىق الظو « هيخأو هيبأ سسبحو هدسج ءازجأ بلصو رفعج لنقب ًارمآ ةروهشملا

 . ١47 ةنس ىف لضفلا تامو ١4٠ ةنس ىف تامف ىبح امأ « اتام نأ ىلإ سبحلا
 مهيلع اوقدغأ امل « ًاراردم عومدلا مهيلع اوفرذي نأو ءارعشلا مهيكبي نأ اًيعيبط ناكو
 : ' '"ىرمنلا روصنم لوق مهيئارم فئارط نمو « ةينسلا تالصلاو معنلا نم

 . 5"”ر/* ظحاجلا ناويحلا (:) 0 مل. (ىاع) قاقأ (1)

 585/1١ .٠ (بتكلاراد عبط ) فاغأ () .ا١5/١ (ىساس ) ىناغأ (؟)
 . 445/5 ىدوعسملا بهذلا جورم 1١91١ . )١( ص ىرايشهحلا (ع)



 سال

 ىديأ

 تناك

 داو ٌلكب مهيلع ىكبت  انيدل يلمرب ىب
 داع قف .نضرالا 4 اسورع هرب مه

 همساب اوهون ملاطو «٠ مهيلإ ًاعطقنم ىثاقرلا دمصلا دبع نب لضفلا ناكو
 عةبحلا ىلع وهو هب زاتجا رسحلا ىلع رفعج دسج بلص املف « هئاطع ىف اولزجأو
 : 3 لوقي أشنأ مث « ءاكب رحأ ىكبي فقوف

 ع
 -. مأف

 مانت ال ةفلخلل ةساخ 0

 ماسحلا فيسلاه فتح ًاماسح

 مالسلا ٍثلمرب لآ ةلودو ًاعيمج ايندلاو تاذللا ىلع

 ٍشاو فوخ الو هللا امأ

 را

 ىحي نباي كلبق ترصبأ امو

 نيرعاش دنع اليلق ضقن نحنو « ةريثك ثارم ىف عجفتيو مهيلع رسحتي ذخأو

 ىقحاللا 7 ديمحلا دبع نب (؟) نايأ

 ذحأو ةركبم هتيرعاش تحتفت دقو ٠ هابرمو هؤشنم اهبو « ةرصبلا ىلاوم نم
 امهنيب راطتساو « نالّئيَتَغ نب لذعملاب مدطصا ام ناعرسو ؛ ءاجهلا وحن اهب هجتي
 تلظ ةمهت ىهو « قيدنز (؟) ىونام هنأ همهتي هئاجه ىف ل ةلعملا .ىرنو « غلا

 « هنع اهيفني ال ظحاحلا ىرتسو « هتايح ىف اًساسأ اهل نأ ىلع لدي امم « هب ةقلاع
 ىلع كل ا هد هذه ىلإ مضي ناك هنأ رهظيو « ًابجعتم اهتبثي لب
 هاجد نيو . ءارعشلا نم هنادخأ نأش نون او وهللا

 هل رظنا 6 (يباعز فاغأ )١(
 طاوطرلل ةحضاولا صئاصخلار رغ ىف ىرخأ ةيئرم
 . 1007 ص (ه ١١84 ةنس قالوب ةعبط )
 ةراعش 38 هزايخأو نايأ ةمجرت ىف رظنا ('؟)

 قاروألاو 7/٠٠ ( ىساسلا ةعبط ) ناغألا
 ىواصلاةعبطم عبط ( اوكا رابخأ مسق ) وصلا
 اهدعد امو ٠ 7 ص زتعملا نباو ه8 - ١ ص

 ىرايشهجلل باتكلاو ءارزولاو ١4١ صو
 اهدعب امو: :7/ ؛ ظحاجلل ناويحلاو 7١8 ص
 ١١17/٠ ةرهازلا موجنلاو ؛ 4 /ا/ دادغب خي راتو
 رظنا . ديمح : مىدنلا نبال تسرهفلا ىف 0

 "١ .  ص

 ل ص ىلوصلا ) ع (



 مالا

 لجر ةرصبلاب هراوج ىف ناك هنأ هئاجه نم ىَورَي ام فيرط نمو « ةرصبلا ةاضق
 اهل لاقي ةيفقث جوزتف « هل ةوادعلا ديدش ناك دلاخ نب دمحم هل لاقي فيقث نم

 هر 8 8 َ

 ةراشلاو زّبلا تيأر ال
 سا ىو را َ 2 <.

 هبا نرد ركسلاو زوللاو

 البط  اوكرتي / ةيهلملا :اوريضحأو

 ةراحلا هب تقاض دق ٌصْرُفلاو

 هرادلا ىذو رادلا ىذ قوف نم

 مع 0 مص

 هرامز بحاص الو

 سر # مس و - -

 ه رامع جوز دمحم  ةبوجعأ ليق ؟ اذال تلق
 '] 8. : ل َ

 هراث اك ردم هتأر الو هتيب اهل هللا رمع ال

 هراتخم ناوسنلا نم ىهو ؟تجر 59 ؟هيف تأر اذام

 لا ىدل و اك 7
 را 2 ل

 هرايق كارحم لب رون
 ا 2 #َ ُ

 هرايط شيرلاك ةفغْأ

 هرايس - لكألا ىف اوطرفأ نإ
 لدي ءاجه وهو ؛ اههجو ىلع تف ىح ءاجملا اذه عمست ةرام تداك أمو

 ىح داوجألا ةكماربلاو ديشرلا رصع سانلا "لظني داكيالو . فرظ نم هءارو ام ىلع
 هيف ًاجيدمو « ىبحب نب 2١١ لضفلا ىلإ اوت اهجتم « دادغب ىلإ هنطوم نم رجاهي هارذ

 "يا

 اذهل طرستشت تناك ىلا هفاصوأو . ميدنلا الاثم هسفن اهيف روص ةليرطا ةديصق

 : »ع 3 ل

 .حابرأ وذ ريمالا زونك نم ةيغب نم انأ
#2 9 | 1 

 رحاصنلا ىلع حجار حصان
 .حانجلا تحت نوكتامم ةش

9 # 

 ظ 95-5 تاهرشب ريصبو

 زنكو ريمألا

 ا 578 2

. 1 8 

 درلا نم تيعأ قلفم رعاش

 2 0 و و . .٠

 نف لك نم ثيدحلا فيرظو
 7# ريب ا# م

 اثيدح ىدنع تابخدق مك و مك

 . رفعج ىلإ هجتا هنأ تاياورلا ضعب ف ) ١(



 شب

 هنأو هنوئشو ديصلاب هرصب و فرطب ملع لك نم هذخأ فصي ةديصقلا ف ىضمو
 لضفلا هلصوف . جار ةفاطلو 3 3 « لوطلا طرفم الو ًاريصق سيل

 7 ىضف نيح ا و يحاكم

 بلط لق ناكو 6 دادغب ىلإ هب ءاجو ةرجهلل ١/6 ةنسل مليدلاب ىولعلا هللا كليع نبا

 : : ديشرلا اًيطاخم نابأ لوقي كلذ ىو « ءامدلل انقح حلصلا

 ٌرَدَقلا دعاس دقو ىمْعَنلا تمت دقف *فظلا كل نينمؤملا ٌَريمأ ائينه

 ْهرَمُأ ام كدب نْمُي الولو اَرِقُم هدوقي اًملس ُلضفلا ىحيب كاتأ

 بتع هنأ هرابخأ ىف « هرهظي الو هرتسي ًاعيشن نييولعلل عيشتي ب ناك هنأ رهظيو

 هزئاوج نم ىظحي نأ ىف هتينمأ مل ًاركاذ « ديشرلاب 0 مهنأ ةكماربلا ىلع

 زئاوحلا كلتب ىظح امنإ هنإ هل اولاقف « ةصفح ىبأ نب ناورم هب ىظح ام ةينسلا

 "كّلْساف « ًافينع اًددر نييولعلا ىلع هدرو ةفالحلا ىف ىبابعلاتيبلا قح نع هعافدل

 . ديشرلا تالص هنيع فتيل مث . كلذ ”لحتسأ ال : لاقف « تعش نإ هقيرط

 : اهفيعاضت ىف لوقي ةليوط ةحدم هيف ىظنو هسفن عجارف

 ْبَرَعلاو مْجْعلا هثلق دق ام ِمُعَأ املسم ناك ْنَم هللا قحب تدشن

 5 ةبتر ىف معلا نبا مأ هيدل ةَفلز ثبرقأ هللا لوسر مع

 ؟بجو امم ثارتلا قَح هل اذ نمم 2 ودهعبو هب لوأ امهسأو

 ْبَبَس ىلعكاذ دعب لع ناكو ٌمكلتب ّقحأ سابع ناك نإف

 نيرشعب هل رمأ ىح ديشرلا ىدي نيب ةديصقلا داشنإ نم غرفي دكي ملو
 هدلق نأ دلاخ نب ىحي دنع هردق ,ظع نم غلبو 0

 ىري ام اهنم طقسيف « ةكماربلا ىف هراعشأ هيلإ نوعفري ءارعشلا ناكف رعشلا ناويد

 ةأفاكملا مهنم لكل ًاردقم مهنيب ًازيمم « ضرعلاب قيلخ هنأ ىري ام ضرعيو هطاقسإ
 ةفئاط عم ةديصقب ساون وبأ هيلإ مدقت نأ ثدحو . هناسحإ ءازج اهقحتسي ىلا:



 ما

 ًاظيغ ظاتغاف « هتديصق طقسأ هنأةياور ىو ( صقان مهردب هل رمأف «ءارعشلا نم

 هراث تعلدنا اع امهنيب ءاجملا نإ لاقي 1 اليوط ءاحملا الدابتو هاجهو « ًاديدش

 نابأ هل نيزف ةنمدو ةليلك ظنب ساو ىبأ ىلإ مادقت دق ناك دلاخ نب ىبحي نأل

 فلأ رشع '''ةعبرأ اهب اغلاب رهشأ ةعبرأ ىف رعشلا ىلإ اهلقن نم غرف ىح هنم
 ,هرد فلأ ةئام هيلع هاطعأف « دلاخ نب ىحي ىلإ هلقن لمحو . تيب

 هنأ ةياور فو «

 ساون وبأ نزحف . فال 1 ةسمخ لضفلا هاطعأو رانيد فال 7 ةرشع هيلع هاطعأ

 « نابأ هيلع درو « ريرم ءاجهب هنم ”صتقي ذخأو « ًاديدش ًادجو هيلع دجوو

 اهيف رثكي ىذلا وه ام اد ساون وبأ ناك « ةفشع ءاجه ةكرعم امهنيب تلعتشاف

 اذه نم ةيئاجه هناويح ىف ظحاحلا هل ىورو « هتقدنز ةرغث نم ًاريثك هاتأ دقو

 درجع دامحو ةبلاوو سايإ نب عيطمب هبشتي هنأو ىونام هنأب اهيف همهتي وهو « نوللا

 عضوي نأ ىفني هنأ ريغ نابأ نع ةقدنزلا ةمهن ظحاحلا ىني الو « ناجحا نم ,هريغو

 حصأ ناركس وهو نابأ ناك دقلو » : لوقي « ةدحاو ةفك ىف هلاثمأو عيطم عم

 ناك» : ساون ىبأ نيبو هنيب انزاوم زتعملا نبا لوقيو . « ةاحص رهو ءالؤه نم القع

 راس اهف ريثك رعشب ساون وبأ هاجه دقو « ساون ىلأ نم ةقبط عفرأ هلاوحأ عيمج ىف

 تراس دقو « تايبأ ةثالث ريغ ساون ىبأ ىف لقي ملو « هرعش ةرهش ىلع ءىش هيف هل

 ] * هذه ىو ٠ ايندلا ىف

 3-0 2و 3 : : ا

 عملا فورح ىلإ ءىش  ُنطفَأ لشانلاو

 | ىلاسل ْمطقاف تشع ام 0 ىذ ىلع اعيب تدز نإ
 « ةليوط ةلع 'لتعاف « هيداعي راج هل ناك هنأ ةاورلا ىوريو . ةعذال تايبأ ىهو

 هدشني نابأ اذإو « هباب ىلع سلجف ج رخو 4 هتلع نم حص مث ( هتومع نابأ فجرأو

 ىح هنم جرخ انف هلزنم لخدو « برطضاو اهنم ”دعر أ نأ ثبلي ملف « ةيجهأ

 كلذ نم ذختي انابأ نأكو « ساون ىنأ مأ اهب غلب ام انايأ نأ : زتعملا نبا ف )١(

 . هل ًازمغم . تيب فالآ ةسمخ | ] :

 مساوهو « درولا ةرجش : نابلحلا (؟)



 نفل
 ىضاق هللا دبع نب راوس ىف ىلوصلا اهاور ىلا هتيثرمو « ءاثرلا نسحي ناكو . تام

 0 . ًافرسم الوط ةليوط ىهو « ىتارملا دوجأ نم ةرصبلا
 رم اك"  اهبناجي .ظن دقو « ةنمدو ةليلكل همظن رعشلا ىف نابأ هب ضهن ام مهأو

 ىف ىرخأ تاجودزمو ةاكزلاو موصلا ىف ةجودزم ةز وجرأ - عضوملا اذه ريغ ى انب
 رعشلا عويشل نّدكم كلذب و . قطنملا معو قلحلا ةأشن ى ةديصقو ىسرافلا خيراتلا
 روثلاو دسألا باب اهب حتتفا رعشلا اذه نم ةعطقب انه ىتكذو « ةيبرعلا ىف ىميلعتل
 : ةلكاشلا هذه ىلع ىضمت ىهو « ةنمدو ةليلك ف

 تم 03 اهب دز ها 5 7 .
 سخالاب عفرالا نم .نيضرد سئفنلا فد ناك نم نإو

 سباولا قيتعلا ماعلاب حرفي >سئابلا ىبشلا بلكلا لثمك م 25. ِ 3 ّظ

 مهيِنْعَي هي ناك م اذإ ء ىش مهيضريال لضفلا لهأ نإو

 (0)َبَرَه دجملا َرْيَعلا ىري مث ابَبْرَألا ديصي ىذلا دسألاك
 مرابدأ ىلع َرّْيَعلا عبتيو ورافظأ نم ْبَنْرألا لسيف ع نط ان ع 1 _ ع 1 و هد

 ىلع ىلا ةيميلعتلا تاعوضوملا نم ريثك قو ةنمدو ةليلك َْف هتزوجرأ درطتو

 تعار املاط ةنيتم ةلزج ةغل هل ىطصا ىذلا جودزملا طمنلا اذه ىلع اهيف مظنلاب

 «ًبيدأ ًارعاش ناك » : هب فيرعتلا ىف زتعملا نبا لوقيل ىتح « مهالت نسمو هيرصاعم
 ةليلك لقن ىذلاوهو . . هيلع ًاردتقم رعشلا ىلع ًاعوبطم « ًاقيطنم « ًافيرظ اًملاع
 قلعتي نأ سانلا نم دحأ ردقي ملو . . ةبيجعلا ةنسحلا ظافلألا كلتب ارعش ةنمدو
 ىلوصلا مجرتو . « هانعم وأ باتكلا ظفل نم كرت : لوقي نأ الو « هلقن ىف أطخب هيلع

 ةكماربلا لعب الوغشم لَظ هنأ َظ نظنو . نابأ هدرفحو نادمح هلبأو هللأ كيع هيخأل

 نيمألا حيدم َْى 7 هلا 0 ُ هنإف  ةرجبلل ؟ه٠ ةنس قوت ىبح « . ىميلعتلاهرعشب

 : هئارزوو هداوقو نومأملا حيدم ى الو

 )١( شحولا رامح : ريعلا .



 و

 . ىملسلا ورمع نب !١" عجشأ
 لهأ نم ةأرماب قلعتو « ةرصبلا لزني هوبأ ناك « نيّئيمتاّسلا ديرشلا ىنب نم

 ىضق ثيح عججشأ اهنطوم هل تدلوف « اهجوزتو اهنطوم لإ اهعم صخشف « ةمايلا
 هيبأ ثاريمبلطت ةرصبلا ىلإ همأ هب تمدقف هوبأ تامو . هتايح نم لوألا تاونسلا

 هاب رمو هتأشن عجشأ لكأو . ار يخل اهيننلو امرأ هتف كفر رقت كناكو

 « ةيسيقلا لئابقلا نم م اهتاوخ أو هتليبق هب تجهتباف ةيرعشلا هبهاوم تحتفتو « ةرصبلاب

 م رعاش سيقل نكي ملو « نميلاو ةعيبر ىف ذئموي رعشلا ناكو

 هلوق لثم نم رخفب ًارخف اهدابو « سيق هب ترختفا همسا عملو عجشأ

 رخاف ا اطل سانلاىلع 2 رِضانعلا ترطيب ريق تركنا اذإ

 (ه 15-168 روصنملا دهغ رخاوأل دادغب ىلإ هلاحر دش نأ ثبلي مو

 9 يلام هيدر نيديعلا د فوع هب هلصو ىذلا نإ لاقيو «٠ ًارفعج هنبا حدف

 ىبح ديشراا رصع غزبي دكي ملو . ة ةفلتحم ا

 « هزئاوج ى دسأف « هحود# اهيبأ ةافو دعب رفعج تنب ةدحر هجوز هب هتلصو

 نأ تاياورلا ضعب دكؤتو . ىكمربلا .ىبحم نب رفعج هب هلصو ىذلا لب : لاقيو

 اهنم رفنيل 18٠١ ةنس دادغب نم اهيلا لقتنا نيح ةَّفرلا ف ناك امنإ هب هلاصتا لوأ

 . ةدم اهنطوتسا كلذ لجأ نمو « ىعادلا وعدي نيح مورلا برح ىلإ ًاعيرس

 هنأ هنع ىناغألا بحاص ىور دقف « خيراتلا اذه قبسي ديشرلاب هلاصتا نأ نظنو

 عبر أ نبا وهو ملعتلل بدألا سلجم سلجأ نيح نيمألا دمحم ىلع ' تلخد » : لاق

 : تدشنأف « موقي مث ةعاس هيف سلجم ناكو « نينس
 ند كل ل : 1 2 0 لم رم

 جاهولا .ةمالا ج ارس اهنم معمل نم هماو ةوبأ كلم

 ءارزولاو 555/8  ىدوعسملل بهذلا جو رمو زتعملا نبا هرابخأو هراعشأو مجشأ ىرظنا 1١

 لع فوز رملا/»و ٠١5 ص ىرايشهجلا تاتكلاو : م6ا/ص ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلاو ٠١ ص

 ىسقلا اهنم ذختتا ةمخض ةرجش : ةعبنلا ( ؟ ) خي راتو 74 ص (ءارعشلا رابخأ مسق )ىلوصلا

 . ةحضأو ةراعتسالاو « ماهسلاو 4١ه ص ىايزرملا حيثوم او 6 دادغي 5



 ا

 )ازمه هيف سيل ةوبنلا ءام  اهئاحْطَب ىَّبَر ىف ةك تبرش
 هوبأ دحأ ةفالحلا ”لوتي مل هنإ لاقيو ؛ مهرد فلأ ةئاع ةدّئيَسيز همأ هل ترمأف

 نيمألا نأ فورعمو . « نيمألا دمحمو بلاط ىبأ نب ىلع الإ مشاه ىنب نم همأو
 ىو 176 ةنس ىف اناك هحدمو هيلع عجشأ لوخد نأ كلذ ىبعمو ١٠١ ةنس دلو
 نم رثكي هارتسو . ديشرلا اهب حدم ةديصق نم نيتيبلا نأ ىلع لدي ام زتعملا نبا
 هيخأ دعب دهعلا هتيالوب نومأملل هدهع قوي ىضم دقو ءروفقنل هبرح ىف هحدم
 : هلوقب ًاديدش ًاقيثوت نيمآلا

 :قفأ ى قحلا  نانعب  ةذحخأآ نوماملا ' ةعيب 3 ] ىف 2 ع

 هقنع نم نيدلا كفي وأ اهتقّبر ورم لا "كفي ل

 هقلخ نمو تمت ةروص  ودلو هجو نه هلو
 ١817 ةنس ةبعكلا فقس ىف هقّدعو « دهعلا اذهب ًاباتك هيدلول ديشرلا بتكو

 . ديشرلا اه برط" ةديصق ىف هدكؤيو هيأر بوصي عجشأ ىربناف
 هيبأو ىكمربلا ىبحن نب رفعجمب ةقيثو ةلص ايانث ىف تناك امنإ هب هتلص نأ ىلع

 وه رفعج بتاك خيش ىبأ نب سسنأ نإ لاقيو 3 هنم هوعطتقا اعأكل ىبح همتخأو

 : هدشنأ ام لوأ ناكو ىبحب هيبأو لضفلا هيخأب هتلص تدقعنا مث « هب هلصو ىذلا

 نيد بهاذم لثم سانلا ىف هلاعفو ررفعج .مراكم تيهذ
 سّفّنلا ةسايس ٌريخ ٌُلقعلا»و هّسْفَن ىلاعمللا هل سوست كلم

 مهروصق دحأ ىف سلجمب ذئنيح رفعج ناكو « مهرد فال ةرشعب هل رمأف
 : ةهيدبلا ىلع دشنأف « انعضوم فص هل لاقف « ةيحلاصلا ىحب

 سرع مويل نمايث نسب 2 ىراَذعلاك ةّيحلاصلا روصق
 سرغ جيسن أايشو ءاملا ىدايأ ةعمك ضور ىلع ت الطم ىلا سد اى #0 ل ْ وق 42

 سعب ريح نك هروح سيحل هاريث قى رثأ لطلا اه اذإ )س30 ٠ ٠. ورع < -- >َ 1 4 2 |:

 . فيفحلا ارطملاو ىدنلا : لطلا (؟) . لابحلاو ىفرلا نيب اجداو : ةكم ءاحطب ( ) ١



 اا
 * م هس

 )١( ثا |٠ كي ع 6-3 57 2. رو ا “.٠ هه ى“؟

 م سوك أب هحبصتو نودوا >2 - ءامسلا هقبغتف

 هابأ حدهم و هحدم هترسأ رعاشو هرعاش حبصأو . هتهيدب نسحب رفعج بجعأو

 : ىبحن ىف هلوق نمو « ةليزحلا اياطعلا هيلع اعيمج نوقدغيو « لضفلا هاخأو ىبحب

 ناثدحلل . عاترأ ال تحيضافت ْ دلاخ نب ىحب رهدلا فورص ىنافك

 نالفو ةّرم  نالف َبالط 1 ةملم لك هللا هافك  قافك
 ©«. ٍ ِء . هر 0 00

 ىلاسلو ىرظان هيف بلقأ 0 عساو شيعلا نم دغر ىف تحبصاف

 ١8٠١ ةنسل ماشلا ىف ةينميلاو ةيرازنلا نيب ةيبصعلا تجاه نيح ًارفعج قفاري هارنو
 نيتئفلا نيب نيبلا .تاذ حلصأو نيرخآ درشو داسفلاب اوعس نمم ةعامجب رفظ دقو

 موي لك ىف هيلع ىرسي ناك هنإ لاقيو « ذئنيح هحيدم نم رثكأو . نيترحانتملا
 : هلوق لثم نم هراعشأ هيلع ىرجب عجشأو رانيد ةئام ةعمج

 قتفلا حس اهيف ام | تهفعترو اي ماشلا رفأ ياما

 قفرلاب ككردأ 1 لاملاب الو  لاتقلاب كرد ناك ام

 رمألا هل جرخأو ناتسجسو ناسارخ رفعج ةيلوت ىلع ةنسلا سفن ىف ديشرلا م زعو

 اهيفو هعئاور ىدحإ هيف جبد نأ ثبلي حلو « هرعاش هعم جهتباو جهتباف « كلذب
 ظ ظ 5 : لوقي

 عنصي امك نوعنصي الف | ررفعج ىدم كولملا --

 عسوأ 2 هقورعم 2 نكلو 2 ىىنغلا ىف مهعسوأب سيلو
 ءعمجي الو نوعمجي مهو هتاياغ نولاني -افيكو

 عمجتسم وهف ُهَنْمَر ىّم | هريبدت لثم | هتهدب
 نأ ًامعاز « هب هيلسي ًافيرط ًارعش هدشنأف « هتميزعو هرمأ ىف عجرف ديشرلل ادبو

 رفعج حيدم نم رثكيو . ناسارخ لهأ ةجاح نم "سمأ هيلإ هتجاح ىأر ديشرلا

 )١( حابصلا ىف رمحلا برشوهو حوبصلا قرمحلا برش وهو قوبغلا نم : هقيغت .

 نم : هحبصت . رفصأ رهز : سرولاو « ءاسملا ْ
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 دقو لوقي ىبحي ىفو ءافشلاب امه هئاعد نم رثكيو الإ هوبأ وأ وه ضرم هب ' ملي الو
 ] : ةلع هتذخأ

 احارو ادغ ثيح توملا ىلابن ائسلف هأطخأ توملا ام اذإ

 ريحا ةاغب داقتفا ددري لظ ١8١ ةنسل ةكمب رواحجي نأ ديشرلا نم نذأتسا املو

 : هلوق لثم نم هتبيغ لوطل مهنزحو هل

 نسحلا هرك ذب الإ ل ادحأ ىرأ امف ىحي باغ دق

 نئملاو ماظعلا ئذادألا نم 'اهقراف يعم .ضرألا .تيقحوأ

 نزَحلا نم هدعب انبولق 2تعدصنال بايإلا ءاجر الول

 ةرش تاياكش هلهأ هيلإ عفرف 3 المع هالو ارفعج نأ نااغألا بحاص ىوريو

 هيدي نيب لشثم هلمع نم هيلإ عجر املف « مهنع رفعج هفرصف « هنم نيملظتم

 0000 : اهيف لوقي ةليوط ةديصق هدشنأو .

 قوفرعي مل ةعيقو لاجر ىنم لوقلا نانس تزه دقل .
 قوبتجتل ىنتيندأ ولو / مهنع تبغو كيدل ىب اوفاطأ

 «ديشرلا مهبكن ىبح هترسأو هيبأبو رفعجب ىنغتي لظو . هيلع علخو رفعج هلصوف

 : مهيف هلوق نمو اليوط مهيلع رسحتف

 ادايعأ ضرألا لهأل تناك اهلك مهمايأ اناك

 : هيف هلوق ليج نم

 قزم هذع «ىيذلا روك داكت ةلوخ :رمألا نقيحي أل را هل

 هبجاح هل هلصوأو « ديشرلا نم ىنرقلا لواحي مهتبكن دعب ىضم دقو . دايز نبا
 هتعطتقا كقو نامزلا لهأ ءارعش رعشأ وه م5 : هل ”هلئاق عيب رلا نب لضفلا هريزوو



 مساع

 هدونجو روفقن ىلع هتاراصتناب ىنخت دقو « ءارعشلا عم هلاصيإب رمأف ةكماربلا كنع
 : هلوق لثم نم « اًراح ءانغ ةلقرل هحتفو

 ا'"مامغ فويسلا لِظ اهل اماه ترطمأو ٌردعلا ىف كؤامس تقرب
00 . 0-7 ٍِِ 9 

 مالظإلاو حبصلا ءوض : نادصر دمحم مع نب اي كودع العو

 مالحألا كقويس هيلع ْسِلَم افَغ اذإو ُهَتْيَُر هّبنت اذإف

 اباجععإ ردلا هيلع رثنب نأب ني اير ساي ا

 ى حتفلا اذه بقع ءارعشلل ارعشلل سلج دقو ىرخأ ةديصق نم لوقي هلو « ًاناسحتساو

 كي موب

 "ا ىلا ْ 2 3 م
 اهيضمتو مايأ كل امم ىضمت اهببوطتو اًدايعأ رشنت تلز ال

4 

 اهيصاون اًدوقعم زعلاو رصنلاب ةلبقم مايألاو حتفلا 2كنهَيْلو

 اهيمري مالسإلاو هللا ٌرصانو اهبناوج نم ىوبت ةلقره تسمأ

 َ مورلل فيدنعلا هداهج نمو مارح ا تبيبلا ىلإ هجيح نم ركب ديشرلا ناكو

 هلبقتسا ةديصق ىف انعيدب ًاريوصت عجشأ كلذ روصف ( وزغو جح نيب هينس ًامساق

 ع 8 31» : ٠ 8م ٠ 2 + 5 .٠

 ماع لك ىف نيترفس نه كف ذديامف داهجلاو جحلا فلا

 ©ه ر 2 وتل م 5

 (؟' مارحالا ةرفسل اياطملاو ودع وحب داهجلل رفس

 ه1 هيو يضلل اذ نسب نا ص ١ ! 2
0 ِ : 

 ظ مالسالا ةوعد. ىق ىرخاو ه وعدت ٠ ةكمب دن هاديف

  «حيدملا ديحي ناك انك ءاثرلا ديجي ناكو . عيب رلا نب لضفلا ىف ةفلتخحم حئادم هلو

 : لوقي هيفو « دايز نب روصنم نب دمحم هئاثر ى اناقلي

 )١( حيرلا تماس نم : ماوسلاو « داهجلل زمر . سوءرلا : ماطلا :

 ( 0ظ . ترمتساو ترم اذإ ةاينب ارب جلل رمز لزالا ىلإ ابالخلا لع
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 دوجلا ىلإ دوجلا ىتف ىمْنَأ
 نم ءالأ ةيقب هدعب ىرثلا صم ىتف ىعنأ

 دوجوم ىمعنأ ْنَم لشم ام
 دوعلا ] 2

 ف 0 وبأ اهاور ىلا ةعئارلا هيثارم نمو . هنو اهراجشأ ٠ تسب ضرأآلاف

 : لوقي اهيفو ليعس نبا ىعسي نميق ةنيلرم هتسامخ

 قرشُم قبي مل نيح رليعس نبا ىضم

 هفك ٌلضاوف ام ىردأ تنك امو
 س م 03 هت 3

 © مس 9 1

 ضغتنإف ىعومد تضاف ام كيكباس
 وى 2 ٠ هر 1

 عزاج لج كإو ءزر نم انأ امو
 #8 ًً. ٠

 مقت ملو كاوس ىح تم مل ناك

 اهركذو ىثارلا كيف تنسح نئل

 حدام هيف هل الإ برغم الو

 )١( مئافّصلا هْنَبيَع ىتح سانلا ىلع

 9 فاحشلا قضت ادب تيناكو

 (" حناوجلا نجت ام ىم كبسحف

 حراف كتوم دعب رورسسب الو

 حئاونلا كيلع الإ ٍدحأ ىلع

 حئادملا كيف لبق نم تَنَسَح دقت

 ىناعملا ريزغ ناك هنأ هل هاندشنأ امم حضاوو . ةليلق تايرمخ هلو قيقر هلزغو

 «ةسيفنلا هرردو رصعلا اذه ىف رعشلا نويع نم دعت دايحلا هدئاصق نأو بولسألا قيشر

 حيدم ىق ةديصق ىلوصلا هل ىور ذإ ١18 ةنس ىف نيمألا لتق دهش ىبح شاع دقو

 2 لوقي كلذ ىو « « ًارتبص لتلقو هب رفظ نأ ىلإ هرصاح ىذلا نيسحلا نب رهاط

 : هل ايطاخم

 هسفن ملاظ كلملا عادر تبلس

 . ليلقب كلذ دعب ىفوت هنأ نظلا ربكأو

 فقص ق ضارعلا ةراجحلاا حئافصلا 210(

 . رقلا

 رم .- 2 00 .٠

 ربابجلا مصق هلالو ىذلا تنصو

 . ةيوتسملا ةعساولا ضرألا : حصاحصلا (؟)

 . عولضلا : حناوحلا .رمضت : نحن 0
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 داوقلاو ةاالولاو ءار ز ولا ءارعش
 الط 00 هححله كقو الإ دئاق الو لاو الو ردزو رصعلا اذه ك كلحوي داكب كل

 مهراك أب ىتكنس كلذلو مهحئادم ىصقتسن نأ عيطتسن نلو « ةينسلا هزئاوحل

 هحيدم نم ءارعشلا رثكأ روصنملا رصعل ريزو هبنأ لعلو « ءارعشلا ةنسلأ ىلع الوادت

 ريثكل اح دمم راشب وجءهمو ىداهملا ريزو دواد نب بوقعي ناكو . كمرب نب دلاخ
 َْى كلذ اوروصو َ ىدهملا هسيح- نيود ًاديدش ًادجو هيلع اودجو كقو « ءارعشلا نم

 ع 228 :
 : 17 ىرتيسحتلا شنح ىلأ ىلوق لثم نم مهراعشأ

 ل ما 6# 2 ا م ىو 0 ى لى و _

 ىرثلا بطرلا كنامز نيكينلف 2 ىكرلا تّبنجو « دعْبت ال بوقعي

 ظ : 29 ىدهملا اًبطاخم صيسشلا ىلأ لوقو

 واد نب ةبوقعيك تابئانلل اًعنطضم تسل نأ ىَدُهلا مامإ غلبأ
 دوجومب اينّللا ف سيل ام تبلط مهّلك سانلا ىف هلثم ىغتبت ول

 ناك نمو 4 ًاراردم ًاثيغ ناكو 6م حلاص ىبأ نب ضيفلا هذعب ىدهملا رزوتساو

 : "9 لوقي هيفو ىميمتلا ىنامحلا دسألا وبأ هيلإ عطقني

 رْحَبلا ىف ُمْوَّللا حدي نل اهل ثلقف ىَدّنلا ف - ُضْيَق اي -كنمال ةمئالو
 رطقلانعباحسلا ىنْثَي ىذلا اذ نمم ىَدّتلا ةداعزع ّضيفلا ىَهْنَدِل تدارأ

 رفقلا دلبلا ف نّرُملا ءام مقاوم ٍةَدْلَي لك ىف ِضْيَقلا دوج عقاوم

 ' رْدقلا ةليل هدنع اًوَقال ضيفلا ىلإ اولمحت الل ضيفلا َدوفو ّنأك

 ديشرلا بجحي عيب رلا نب , لضفلا ناكو «ةكماربلا ىف ءارعشلا حئادم انب تا رافق

 هونو هحدم دقو « نيمألل هدعب نم رزوو « هترازوىلع 0 مث « مهترازو ىف

 4/1١4*١. ( بتكلاراد ةعبط ) ىناغألا )١( 44+ نط ةنالا لع قوزوملا )10

 ١517. ص ىرايشهجلاباتكلاو ءارزولا (؟ )



 ا

 : 7 لوقي هيفو « ةيهاتعلا وبأو ساون وبأ مهتمدقم قو نوريثك هب
 اليلخلا ٍذِحَّتاف لضفلا لثمف اليلخ اك ثمك ذهن اذإ

 اليزجلا هبهاوم نم ىطُعيو ًاميظع هل ليلقلا ركشلا ىري
 دللزب .هيراكع .لخ تدعو قرط تمكي نيج دنارأ
 هحادُم ىف كلْسْني نميو « اهيف ىّنغو اهنّل هيف راعشأ ىلصوملا قحسإلو

 : "7 لوقي هيفو « ىرَمَّشلا روصنمو ؛ ىمتلسلا عجشأو ء رساخللا ملسو « لكنا وأ
 رق, سم ريم م2

 نيداوج اناكو « نومأمللا ىريزو لهس ىببا نسحلاو لضفلاب هدعب ىتلنو

 هريبدت ىلإ ًاريشم لوقي هيفو « اليوط لضفلاب ديلولا نب ملسم هون دقو ؛ نيح دمث
 . 29 نيمألا طقسأ ىبح نومأملل رمألا

 اتلزاأ امو تمقأ ام ليلج ىرخخأ تلزأو  ةفالخ تمقا ١ هن عنا هع 7 ذا لش نبق

 قو « هيف ءارعشلا حادمأ تركف « اليوط لضفلا دعب نسحلا شاع دقو

 تايزلا كلملادبع نب دمحمو ىباسلا نوعرف وبأو لثْيَمعلاوبأو مام وبأ مهتمدقم
 : 7*1 لوقي هيفو « بيهو نب دمحتو

 و ع تب ٠ ] 4 ٠ 46 م. 0

 ربا رمألاب هللو اهمتاعد 2<تهو دق ةفالخلا هللا ىأر الو 7 ع ل 0 3 ٠
 تاس ثداوحلا نود اهل تنّأف ةطيحم اهيلع اناكرأ كب ىنب

 مصتعملا ريرو تايزلا كلملا دبع نب دمحم حدم امك حادمب مل هدعب ًاريزو لعلو

 هون امك هب هوني مل ًارعاش لعلو ةريثك راعشأ هيف هبتاك بهو نب نسحللو « قثاولاو
 . مامت وبأ

 نيحدمملا داوجألا نم نيريثك مهنيب اندجو ةالولا ىلإ ءارزولا انكرت اذإو
 . 007 ص ملسم ناويد (*) . 7/4 فاغأ )١(

 1١44/11. (ىساس ) ىناغأ ( 4 ) 2 .؛ه./رم قاغأ (؟)



 م ظ

 حودمم وهو « ناتسجس مث روصنملل نميلا ىلاو ىنابيشلا ةدئاز نب ننعم مهتعيلط ىو

 سايإ نب عيطم هحا دم نمو « عضوملا اذه ريغ ىف انب رم امك" ةصفح ىبأ نب ناورم .
 اذه ريغ ىف اهنم ةعطق اندشنأ ةعيدب ةيثرم قوت نيح هيف هلو « ريطم نب نيسفلاو
 حيدم دادرتبو . ةفوكلاو ةرصبلا ةالو حيدمرصعلا اذه ىف رثكي نأ ىعيبطو . عضوملا
 اددرت نييفوكلا راعشأ ىف نوناثلا ددرتي اك « هتافو ىبح راشب ناويد ىف نيلوألا

 نولازي ال اهلهأ نه ءارعش ةيالو لك ىف ناكو . ىصقتسيو ىصمحب" نأ نم عسوأ

 ىكيو « مهزئاوج ذخأل مهيلع نودفي قارعلا ءارعش نم ريثك ناكو « اهنالو نوحدم
 نوحدمب نولازي ال ةيناثلا ةقبطلا نم ءارعش اهب ىرتسف رصم ىلإ عجرن نأ كلذ ريوصتل
 دقو . ىدنكلل ةاضقلاو ةالولا باتك كلذ انل روصي ام وحن ىلع اهيلع ىلوتي نم

 مهنم ًارفاظ « مهدوحب اورهتشا نيذلا اهتالول هحئادم ام دقم رعاش ريغ اهيلإ لحر
 ةصيبق نب متاح نب ديزي روصنملا دهعل داوجألا اهتالو نمو « ةينسلا تالصلاب
 دئاصقب هحدمو ىلوملا نبا هتيالو ىف هيلعمدق دقو ؛ ىقرلا ةعيبرو راشب حودمم ىبلهملا

 ] ٠ : هلوق لثم نم ةريثك

 2 مس ا

 "يذلا تنرعلا“ "دعا ان ريصسل هل سيلو ىحصض -

 ديقف ايندلا ىف ناك ام  ُرَحآ  كّلثم ناك ول

 ءاطتعأ اا ىيغ اج 180 راكد فلأ نيرشع ةديصقلا هله قت هاطغأ"هنإ لاقتو
 بيصخللا ىلإ هتلحرأ ساون ف نع انثيدح ف انضرع لقو . ىرخألا هدئاصق 2

 هتلحرل مامت ىبأ 0 ل

 نم انروصو « نيفلتخما اهتالوب هلاصتا نم ناك امو : ىرضحلا ةعيش نب شايع ىلإ

 ٠ روغثلاو ناجسرذأو ةعبسر رايدو لصوملاو ىسمد ةالو ضعبل هحئادم هوجولا ضعب

 هب داشأ فيكو رصم ىلو نيح ىعازحلا بلطملل لبعد عئادماتفا انيدكروو

 . هاجه م ”دلوأ

 امهب ىّنت ةالو مهأ امه هللا ديع هنباو نيسحلا نب رهاط نأ ىف كش نم سيلو

 ىناقرل رداط حا دم نيو ع رعاش روع ناجارخ ف امهتيالو ىلإ ابذج ذإ 0

 . ًاهدعب أمو ١89/8 ( بتكلا راد ) ىناغأ 10



 م

 ني دحلا ءافرظلا ءارعشلا ن 5 ناك » : ىعازخلا ملحم نب فوع ةمجرت ىف لوقيو

 رفس قى هقرافي ال 5 : هتمدانمل هراتخاو هصختسا دق نيسحلا نب رهاط ناكو

 ١1ةقارح ىف رسما ىلع فقو ذإ هل هلوق ايندلا ىف هل راس امه . . رضم> الو

 : هتوص اًعفار لاقف . ةفيلخلا راد ىلإ ردحُتمي

 قرغت الو ريسست ففيك ني ّسحلا نبا ةقارحل تيبجع

 قبطم  اهقوف نم رخو دحاو اهتحت نم : نارحبو
 فروت ١ قف ةهنم نقر. .ايينادع. :كاذن نتي. عيقيعأو

 نومأملا هالو امل هنإ لاقيو « ةحامسو ةعاجشو ًادوج هلاثم ىلع هللا دبع هنبا ناكو

 « سانلا ف هقرفو هلك هبهوف ءاهعايضو اهتجارخ : ماعل الام هاطعأ 7١١ ةنسل رصم
 : 2١ لوقي هلو ىلاطلا ىَناعم مهتم ادقم ىفو هحيدمب اهيف ءارعشلا جمل دقو

 لاقثع نرخ ىلإ ترشأ ال ًابهذ هؤام ىرْجَي نا يا

 لالقإب موق ىلع لاطتسا اذإ نمز نم ٍرْشْعْلاا فك ويلا كْفَت ٠

 لاجأو يقازرأب َنْفَصَع الإ - دلب ىف لْبَحلا َليِعَر تشثب امو

 نب فوعو لثييسمعلا ىلأ لاثمأ ءارعشلا نم ريثك ناسارخ ىلع هتيالو ىف همزل دقو

 : "9 ةليوط ةديصق نم فوع لوقي هلو « هيبأ ىرعاش ىعازخلا ملحم
 نابرغملا هب . ملا بلو ناقرششملا هل ناد ىذلا َنباي

 :9*2 لوقي هلو « ىباّتعلاو مامع ىنأو ةلبج نب ىلع حودمم وهو

 لاوس نع ةيفاك ىتيورو ىجاح ىف كينيفكي كدو
01 

 لام تيب ىل كاك امنإو  ىل تشع ام رقفلا ىشخأ فيكو

 ةعئار ًاحادمأ داوقلا اوحدم اليوط مهب اوهونو ةالولا ءارعشلا حدم ام وحن ىلعو
 ىدهملا دهعلناجرحي ةرمحملا ىلع ىضق ىذلاءالعلانب رمع ىف ةيهاتعلا ىنأو راشب حئادمو

 )١( صزتعملانبا ( ؟) . نفسلا نم برض : ةقارحلا 188 .

 ا اد) ىناعأ (؟) 0 00



 م"

 هه م ©

 ايبا دب يزم نب ديزي حدلم امك ديشرلا رصع ىف ادم ل ًادئاق لعلو . روم

 1 م رمنلا روصنم لوقي هيفو « ديلولا نب اسم حودمم

 برتقافدوجلل ىَبَتْلاام اذإ نكل ِهِتلْرَص دنع اًديزي نيرقت ال
 يملا رابك نمو . دو بويأ نب هللا ا

 رعشأا ة هدوحو بدألا نسحو دعا ق ءانسغلا 06 قلك ننعم را ولعو ةعاجشلا

 ىلع 'لهتت لازت ال همرك ثويغ تناكو « 2') هئارظن نم رخآ ريبكل سيل لحم

 ةلبج نب ىلع هيلإ عطقني ناك نميو « هحيدمب جهلت مهتنسلأ لعج امج « ءارعشلا
 : "" هتعاجش ًاروصم لوقي هيفو « حاطنلا نب ركبو ىميمتلا ىنامحلا دسألاوبأو

 او ارب درا امال رتل دطللا نييرالا كلور
 ”سراوفلا مظن نذإ ليم  هتانق لوط نأ ول اوبجعت ال

 : (*) لوقي هلو

 م2 8 ىو 0 ه 0 م و 8 8 ٠

 ىررسع هب _مراف رسيلا هيف كمهسو اهل رتو ىذدنلاو سوق كفكف

 : هيف ًاضيأ لوقيو
 و

 بتسني مراكملا ىلإ كاوس اًدحأ جن ملف دالبلا ىف انبلط دقلو
 ىف ىلج دقو .٠ امهريغو بيهو نب دمحمو مامت ىلأ حاادم نم وهو

 كلاعب نيشفألا مهتمدقم ىف نو ريثك داوق مورلاو كباب عم مصتعملاو نومألا بورح
 ةعئار حادمل عيهيف ماع ىنالو قرغتلا تنوي نيد ديعيوب ودديزم نيازي. نبا

 داوقلا ءالؤه ءارعش ص ةعب رأ دنع اليلق فن نحنو . هتمجرت ىف اهنم فارطأ انروص
 لو يببلا بويأ نب هللا دبعو صيشلاو بأ :مهو ءارزولاو ةالولا نم 7 4

 .. ىمليرخلاو ةلبج

 . ١ههر/ اال ( ىساسلا ةعبط ) ىناغأ 0 1 ا ىناغأ 00(

 .؟9١ صزيمملا نبا ( ؛) .؟؛م/م قاغأ (؟)
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 )١( هبيشلا وبأ

 مع نبا وهو نيزّر نب هللا دبع نب دمحم همساو صيشلاوبأ هبقل هيلع بلغ

 ركذلا هبان ريغ هرصع ءارعش ىف لحما طسوتم ناك » جرفلا وبأ لوقيو « لبع د

 رفعج نب ةبقع ىلإ عطقناو لمخف ٠ ساون ىبأو عجشأو ديلولا نب ملسم نيب هعوقول
 « هريغ ىف هل ىوري املقف « هرعش ركأب هحدمف ةقرلا ريمأ ىعازحلا ثعشالا نبا لاا. سوو 5 ةسع هاى 8 1

 فصو نم آدرطتسم هلوق هيف هرعش راتحم نمو . ( هأوس نع هانغأف ًاداوج ةيقع ناكو

 : هحيدم ىلإ لبإلا
 ٍضايقلا ِكِرْحَب اًَطنَص بقع اي 2 ِهبْيَرو تنامزلا نم نامألا نإ

 ا""ضاوحألا عَرْتُم لوادجلا مْعَق ِهِلْيَنِب نوفتعلا ذولي رحب
 "7 ضاحذإ الو لَلَز نم سّبْخَي مل 0 ىوتلا اذإ ماما 5

 '”ضايغو ةباغب فوطي ْثْيَل ُهَداهِع ضايرلا تحشوت ْثْيَع
 ني ىَدَرلا ىلإةانقلا ىفناق هصيمق 4 توملل رد

 ح'دتمو هئاثر نم رثكأ تام املو « ةريثك حئادم ديشرلا حدم هنإ زتعملا نبا لوقيو
 : هلوق لثم نم ةريثك عئادب كلذ ىف هلو نبمألا

 نيا 1 ةْدْحَو ىف نحنف يبحتللاو 007 راوج 00

 سرع فو مدأم ىف نحنف  ةكحاض نسلاو ىكبت نيعل
 سمألاب مامإلا ةافو انيك تو نيمألا مئاقلا انكحضي

 ه 1 8 7 هلا هر هه َ ساه

 (ا"”سمرلا ف سوطب ردبو دلخ ]| ىف دادغبب ىحضا ردب : ناردب

 . قالزنا : ضاحدإ (7) هرانشأو ةرايخاو :نطيفلا فأ ىف ظنا: (3:)
 : ضايغ . عيب رلا رطم لوأ : داهملا )0 ىاغألاو 6١١ ص ةبيتق نباو 77 ص زكدملا نبا
 . فتاملا رجشلا ىهو ةضيغ ممج نايمطا تكنو 0/75 ( بتكلا راد ةعبط)

 . دادغبب روصنملا هاني رصق : دلحلا (د) 4٠١1 /ه دادغب خي راتو ؟؟ا/ ص ىدفصلل

 . ريقلا : سمرلا . ١5ه ر//؟ تايفولا تاوفو

 )١( هولمم : معف .
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 : قرشملا ف سوطب هتافو الغتسم اهيف لوقي ةبيجع ةليوط ةيئرم هيف هلو
 نإ رم

 منقلا" .قرتشملا ا .:كيرع
ْ ْ 5 2 #2 

 تبرغ

 0 8 9 و

 عمدت نيعلل لقف نس
 ىو 0

 علت ثيح نم
 . لاتقلا ناديم ىف اًعيرص طقس دقو لاطبألا ضعب ىكبي هلوق هيثارم عئار نمو

 لايتخا دعب  نونلملا هتلتخ

 ليعص حيفصلا نم عادر ْق

 لاصنو ًانق نم نيفَص نيب
 (١لاَذُم ديدحلا نم .صيمقو

 تراط ةريثك راعشأ امهيف هلو « رمحلا فصوو لزغلا ىف اوعرب نم دحأ وهو

 : لزغلا ىف هلوق لثم نم نابكرلا اهب تراسو ايندلا ىف

 ابألا كرت 07

 فا. .اهل
 2 م«

 ظحللا فيفع

 : رمحلا ى هلوقو

 ويباع ْ .

 ةاقسلا اهعرتفت مل عءاردعو

 ةلوغشم سمشلا لزت ملو
 ٍِك ع ٍِ

 :اهغادصأ َكسِملا اَذَع زوجع

 روْحَأ ا انيلع فوطي

 اضغالاو

 رحسلا نم سوق نع غب

 رمخلاب
 ب

 م و

 .٠  2ىه 2

 ركسلا قو وحصلا ىف عع

 ا"! ىناح تْييَب ف ٍبْرشلا اهماتسا الو
 تاندلا نظن يقف

0 :. 

 نايقاسلا اهل ىدصت نأ ىلإ
 مد ن 00

 نارفعزلاب دلجلا ةخمضم
 ع

 ةرات اهيف فرطُي ىلا ةعئارلا راعشألا نم ريثك بابشلا ءاكبو بيشملا ىف هلو
 : هلوق لثم نم بولقلاو رعاشملا سمت ىلا ىناعملاب ةراتو « ةعيدبلا ةليخألاو روصلاب

 . اهئارش ىلع مواس : اهماتسا (؟) .ليألا ليوط + :لاذه( 15
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 ٍضاضِع بودن هب نامزلا ىدبأ
 : هلوقو

 بيشم هيبكنم نع ابصلا علخ
 ريب رس

 : بابشلا ركذي هلوقو

 ةعجر نم شيع اي كل لهف

 ةعجر نم شيع اي تاهيهو

 اننيب اه ييشلا عدص دقل

 ('"ضايبب هنورق داوس ىبرو

 بوضخملا هسأر بئاوذلا ىوطو
 ص 0 م

 بيبد نورملا ىلع نهل اضيب

 ناسحلا تاقنوملا كمانأب

 ىناودلا تالئاملا كناصغأب
 9 2 و داي

 ىناملا ءادرلا عدص كنيبو

 امهيكبيو هينيع ىنري ىضمو « اقيمع اًنزح نزحف « هتايح نم ةرخأب ىبمتو

 ظ : هلوق لثم نم ًاديدش اًعايتلا هعايتلا روصت « ةرثؤم تايبأب
 و ع كل ع

 لا عمداب ىكب سفن اي

 ىديو ىدئاقو ليلد ىلع

 نأ ةفاخم اهم اهيلع ىكبأ

 (' ننس ىف نامجلاك فكاوو

 ندبلا سيئاسو ىهجو رونو

 نرق ىف مالظلاو ىنرفت

 ًاذفان هجيسن نسحب ناك فيكو رعشلا ىف هتعارب روصي ام هلك كلذ ىف لعلو

 هلتق ناملغلا ضعب نإ لاقيو . ةليخألاو روصلا عئارو ىناعملا قئاقد نم ريثك ىلإ
 , ةرجهلل ١95 ةنس رمحلاب لمت وهو

 ىميتلا بويأ نب "هللا دبع

 ىلإ اهكرت دقو «ةفوكلا لهأ نمو منيت ىب ىلاوم نم وهو دمحم ابأ ىنكي ناك
 نيبو هنيب ةقيثو ةلص تدقعنا اهبو « داوقلاو ءارزولاو ءافلحلا زئاوحل بلط دادغب

 ٠ حارحلاو مولكلا : بودنلا 210

 .مطقنيال لئاس : فك او . ةريزغ : نته ( ؟)
 هرابخأو بويأ نب هللا دبع ق رظنا ١+(

 ١١6/1١8 ( ىماسلا ةعبط ) ىاغألا هراعشأو

 ه٠ه/“ تناويحلا»و ؛هو ١/1١17" رظناو
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 لانو اعيمج مهحدمو ةكماربلاو ديشرلاب لصتا م « قحسإ هنباو للصوملا مهاربإ

 ى ىّلسج دقو « مهرد فلأ ةئام هينب و ىكمربلا ىبجحب نم ذخأ هنإ لاقيو ظ مهزئاوج

 هتلعج ةقحاس ةمب زه ةطنزيب بحاص روفقن مزه ديشرلا نأ كلذ « ةروهشم ةثداح

 « ةقرلا ىلإ ديشرلا عجرو . !ارغاص اهضرتفا ىلا ةيزحلا هل ىدؤيو هيمدق ىلع عكري
 ديشرلا ءارزو راحو « دوقعملا حلصلا ضقن ىَّرغي نأ روفقن نمأو جلثلا طقس املف

 ىميتلا جبد ام ناعرسو « ءارعشلا ضعب كلذب هربخي نأ اوأر مث « هنو ربخي فيك
 : ”الئاق هيدي نيب اهدشنأف ديشرلا ىلع لخدو « ربحلا اهنمض ةعئار ةيسامح ةديصق

 و - سا و . و 2

 رودت  راوبلا ةرشاد  هيلعف روفقن

 ريبك هلإلا هب كاتأ َحْتَق 2 هّنِإف نينمأملا ريمأ ٌرِشْبَأ 3 ىو ٠ ياه 9 ََ 8

 مامإلا كنع ىأن نأردْعَت نيح كنإ ! ٌروفقن رو رغم لهاجل
 رورَغ تننظ م كمأ كلبه

 '١”روحب مامإلا نم كيلع توصف

 هكاطعأ ىذلا  ضقن

 تلفم كنأ تردغ .نيح تندنظأ
 و -

 ورحب رخاوز ىف كنِّيَح كاقبأ

 خانأ ىتح هشويحب فحزو . ًرادلا هيلع رّدشسنو هرعشب ابرط ديشرلا زتهاو
 . مورلا تلذو روفقن لذو « ةونع اهحتتفاف « ةلقره ىلع

 اعطقنم لزي ملف « ديزم نب ديزيب لعلنا ىميتلا نإ ىناغألا بحاص لوقيو
 هدايذو هتلوطب هيف ىكب دقو « هل هحئادم روصي ام انيدبأ نيب سيلو « تام ىبح هيلإ

 لوقي كلذ قو « توملا هفطتخا نيح اًعيرذ اًكتف اهئادعأب هكتفو ةلودلا ضايح نع

 ظ : رصعلا ىثارم دوجأ نم دعت ةعئار ةيثرم نم
 (؟؟ديشملا ىعانلا اسبأ انيبت ديول ىدوأ هنأ قحأ

 . كفانا هكر تيفح ث فدلنأ

 ىدوأ ش مالسإالاو دجملا ىاحأ

 تلام مالسإلا ىرت له ”امآت

 . كالطاو توملا : نيا (1)
 . تام : ىدوأ 20(

 © ديعصلا كب ناك !؟كاتفش هب
 م ْ 0

 ا*!ديمت ال كحيو ضرالل امف

 ديلولا باش لهو همئاعد

 . ريقلا : انه ديعصلا )م0

 .زتبمو كر حتت : ديمم ( 4 )
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 رمي مث ل هاا مخ نا ا

 0 ليخلا نع تيعيفو لهو رازن ىب فوسس تميس لهو

2-6 
 م

 دوع رضخي لس اهتريب نزُم راشع ٌدالبلا ىّسشت لهو

 دودخ: اهل .نانضت وأ :انضومذ .نكاوبلا :ةزدختا .ديزن“ دْمَت

 دونج هل نهو دّمَع ىلع ' ايانما هل َنْدَصَق ربجع نمو

 دوعي ال كموي لثم اهيلع 2 اًموي ْنَأ ةعيبر ىَرَع دقت
 رازغ عومدب ىكبي هدئاق ىف ةيثرملا هذه عمسي نيح ناك ديشرلا نإ لاقيو

 . هعومدب هلل سأك هيدي نيب ناك ول ىبح

 دهعل هضقن ىف هعم ججليو نيمألاب هلابح لصي ديشرلا رصع دعب ىميتلا ىرنو
 . مرد فلأ ةئام اهيلع هاطعأ نيمألا نإ لاقي ةديصق كلذ ى هلو « نومأملا هيخأ

 لثع نيمألا ف هغاص امضقني ذخأ هيخأ ىلع نومأملا رصتناو ثداوحلا تروطت املو

 > هلوق

 و
 م

 دويلات امل 4 لا دبع نومأملا رصن

 هودكأ ًايدق اوت اك ىذلا دهعلا اوضقن

 ةوبأ .ئضوأ نذلاب ٌةرَآ هلماعي مل

 نيسحلا نب رهاط لثم نم هئارزوو هداوقب لصتاو « هلصوو نومأملا هنع افعو

 ؤ : 9 لوقي هيفو « لهس نب لضفلاو

 عئانَص لضفل الإ ”اومظع نإو - ةدلب لك ىف فارشألا ام كُرْمَحِل

 ع خا اًعشخ لضفلل سانلا ءامظع ىرَت
 رهظيو « ةطسوتم رمحلا ىف هراعشأ نأ ريغ , ناّجُملا ءاعلجلا ىف دعي وهو

 كيد ديجي « هناميإ نستحو « هتريس تنسحو « هتايح نم ةرخأب اهنع فك هنأ
 : هلوق لثم

 ريزنلا رطملا ةيريو :ثدحعأ : فوسلا تيش'(50

 ص ىرايشهجلل باتكلاو ءارزولا نراق (؟) ءارشع عمج : راشعلاو . بحسلا : نزملا 0

 جرفلاوبأ ركذ ثيح ١44/1 فاغألاب 5٠ ديري « دلت نأ كشو ىلع ةقانلا اهلصأو

 ٠ معيبرلا نب لضفلا حيدم ى نيتيبلا نأ نبللا ةرثك اهلصأ : ةردلا « راطمألاب ةلمحملا نزملا .



 مما

3 ّْ 2 

 نيدلاب كنم رِضم كاذ نإف 2 عمط ىلع قولخمل نعضختال
 هك ش 0

 نونلاو فاكلا نيب وه امنِإف هئئازخ قف امم هللا ىلإ بغراو

0 000 

0 . 

 هسا

 نييسابعلا ةعيش ءانبأ نم وهو « نيمسلا ريصقلا هانعمو « كوكعلا هبقلب رهتش

 ؛ ًاريرض ناكو « دادغب ىف ةيبرحلا ّىحب ةرجهلل ١١١ ةنس دلو يا

 ىف هرصب دقف هنأ ىرخأ تاياور فو « رصبي ال همكأ دلو هنأ تاياورلا ضعب ىفو

 ناعرسو « هظفحو رعشلا ةياورو ملعتلاو سردلا ىلإ هجتي ةهاعلا هذه هتلعجو . هابص

 هسفن حمطت مو . هب اًئبسكتم رعشلا ظني ذخأف « ةيرعشلا هتبهوم هيف تنابتسا ام

 سيل لاح لك ىلع نكلو « نومأملا حدم هنإ لاقي ناك نإو « ءافلحلا حيدم ىلإ
 : هلوق لثب لهس نب نسحلا هريزو حدمب هارنو . حيدملا اذه نم ءىش انيديأ نيب

 ىفرت ملو ىحْدَم تأفاك ةيطع ًائدتبم قحلا ىو اي ىنتيطعأ
 كَ م عار ستر مريع ه 0 55 ِ

 !”نردات فردكلاب تتح اناك هير تلي قدح كفرت: تنشأ
 قى هلو « لجعلا فل د وبأو ىسوطلا ديفحلا دبع نب 2110 هيحودمم مهأو

 امضالوأ هدشنأ دقو « هرد فلأ ةئام امهنم لك ىف هاطعأ هنإ لاقي ناتديصق امهوأ

 : لوقي اهيفو « زورين موي ى ةيناثلاو ديع موي ىف
 هر © 5 0 ريت واع

 # نيدلاو ثككنلا لهأ نيب هِفّيَسو هلئانب ايندلا مساقاي كديمح

 ىننايلل نانحلا ةآرمو ٠١5 ص ىدفصلل نايمحلا هراعشأو هرابخأو ةلبج نب ىلع ف رظنا )١(
 نايعألاتايفوو» ٠ /؟ بهذلا تارذشو هع/” « ١١ ص تملا نباو 864٠ ص ةبيتق نبا
 . ناكلخ نبال ٠/١8 (ىباسلا عبط ) ىناغألاو ؛م»
 :قيرلاو .هجتينيأ هيلإ رظن : قربلا ماش (؟) لا اد عبط ) حارخلا نبال ةقرولاباتكو
 . ءاطعلا : ىودحلا . ثيغلا لوأ تكنو 0 دادغب خيراتو ٠١56 ص



 "هك

 نييلتو ديدشتب مانألا ىلع هفرصت ىرجي ىذلا نامزلا تن
 ْ نيح ذم دجملا تامو تامركملاب تينف دقمايألا تناك نكت مل ول

 ش 2 ل 9

 نيط نمو ٍءام نم سانلا روصو مر نمو ةجيفن نما هللا :كروبخ

 ةيانك مكاغ ىبأب بقلي ناكو هلوق هيف هحيدم عيدب نمو « ةريثك حئادم هيف هلو

 : بورا ى ةيودملا هتاراصتناو هتالوطب نع

 سانلا نم ىقيست نم معطي 2 مئناغ وبأو ىقست ةلجد ] مه ل 8 07 ه0 ِِ س6 1-6.
 ًَ ٠ 5 كعا ممر و هلا ا

 سارلا ىف نيعلا تنأو سأر ىدهلا مامإو مج سانلاو

 :هلوق
 َ ع 1 2.٠

 ماسجلا هيدايأب 2 دّيَمُح ايثدلا امنإ
 و

 مالسلا ايندلا ىلعف  دْيَمُح ىَّلو اذإف

 ةحاس ىف اًنعيرص رخف « كباب عم هبورح ىف ديمح نب دمحمب ردقلا رثعو
 ًادجو ىتالسإلا ملاعلاو دادغب هيلع تدجوو ةرجهلل 7١4 ةنس لوأل داهحلاو ةلوطبلا

 ةيثرم ةلبج نب ىلعلو « هنع انثيدح ىف اهل انضرع ةعئار ثارمب مامت وبأ هاثرو « ًاديدش

 مامت ابأو ىرتحبلا نإ جرفلا وبأ لوقيو « ديمح هيبأ ىف ىه لب لاقيو هيف ةعيدب
 : لوقي اهيفو اهناعم ريكأ امهيثارم ىف اخلس
 م ع و ريب تى < 01 ٍِع

 عجفم الإ مايألا ُبحاص امو  ٌعّرُجَت رهدلا ىلع مأ ىكبت رهدللأ

 عضعضت تلظرهدلا شورع باصأ 2 ٌهَّناوا دْيَمُح ىف مويب انْبِصأ

 عمجأ هيكبت قلخلا نأ ردأ ملو اهتّنزَر ايازرلاك هارأ تنكو

 "01 عروتوب تاامزلا "تاطأب. .فاذك تدع 3[ انازينلا ديم فاست
 عورت ال هئايفأ ركسع ىلإ ركع شيج دقي مل اًديح أك يك و 3 #

 مك 0
 (؟علظ ىهو أم عجري ملو احارم ىحضلاب ةريغملا ليخلا تعبي ملو

 )١( جرعلاوهو علظلا نم : ملظ (؟) : عزوت . ىمذ نمرمأ لعف مسا : ءاعف .



1١ 

 عجرت بهنلا ىلع الإ هبئاتك نكت ملو باهثلا نلمحي عسجاور

 ''!عّيشلا ىمكلا اهيماحو عيِرم )ا اهْثْيعَو عينا ايندلا لبَج ىوه

 اثيش هيف ىبي دكي مل ىتح هحئادم رثكأ ةينسلا هاياطعب فلد وبأ دفنتساو
 راط دقو « عورأو عدبأ هيف هحئادمو « ىسوطلا ديمح نم ناك ام الإ « هريغل

 ظ : هيف هلوق لثم نم ناسل لك ىلع ريثك اهنم

 «"ةرطَم نعهّْرَتلا جالبتاك ٌهُلمانأ -ىدْنَت كلم

 ُهِرَمَر نع ضورلا ماستباك ويهاوم 2نع لهّتْسُم
 2 رب مج و 6 ش0 و

 ا""”هرضتحمو هازغم نيب بلد وبأ ايندلا امنإ
0 

 ْهرَثُأ ىلع ايندلا  ِتِّلِو  فلد وبأ ىَّلو اذإف

 : ةغلابلا ىف فرسأ دقو هلوقو
 ٠ سما 2 ىلا .

 لاح ىلإ لاح نم رهدلا لمنتو اهلزنم مايالا لون ىذلا تنأ

 لاجاأو قازرأب تقف الإ دَحأ ىلإ فارط ىدَم ته اهو

 نيا ىف رخآلا هرعشو فلد ىلأ فرعشلا اذه لثمب نومأملا ريثي ناك هنإ لاقيو

 هافق نم هناسل جارخإب رمأف هيلإ لمحو « ةريزخلا ىلإ هنم برهو هبلطف « ديمح
 فورعملا نومأملا ىلع ةبذاكلا ةياورلا هذه جرفلا وبأو زتعملا نبا ضفر دقو . هلتق م
 ضعبلاقو . هفنأ فتح تام هنإ الاقو « هاياجس م ركو هسفن ةحامسو هقفأ عاستاب

 رهاط نب هللا دبع ىلإ لحي هنأ هرابخأ قو 7١7 ةنس تام هنإ هل اومجرت نم

 مقي نأ هلأسف « عوجرلا َْق هنذأتساو هتلص لزجأف هحدمو ناسأرخ ىلع هتيالو َْى

 ةديصق هق نم هدشنأو هيلإ لخدف «هلهأىلإ قاتشا هماقم لاط املف ءهب هرب لصتاو

 : هنطوم ىلإ لوفقلا .ىف انذأتسم

 لّوُدلا هلاعفأل ُّن امزلا همّرَع كلم

 .رطملا ليقرهظت موجن : هونلا ١ )١( .عاجشلا : ىمكلا . بيسخلا : عيرملا (1:)
 . 2 لوألا ىسابعلا رصعلا ٌْ
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 لَفَقلاب داج ىتغلاب 2دىل داج نيح هيل
 ةنس ذنم ناسارخ ىف ماقأ امنإ رهاطنب هللا دبعو .هلاون نم هيلع اقدغم هل نذأو

 هذه ىلإ لقألا ىلع ترخأت ةلبج نب ىلع ةافو نأ ىلع ليلد كلذ قف . 5
 فرصتي فيك فرعي ناكو « دح دعبأ ىلإ حيدملا ديجي ناك هنأ حضاوو « ةنسلا
 . هلوق هيئاعم فيرط نمو « ةيذعلا ةقيشرلا ظافلألا عم 2 هيناعمع

 د 0 : ع
 أ هحرجي ا امو ةفادغأ رب ىذلا وساب

 : هلوقو

 ريب ر 5 9 .[ يس مى ا َ ْ ّئ

 مجالا تلظأ اهيلع دسأ ةكباش حامرلاو مهناك

 ظ ظ : فلد ىبأ حيدم ىف هلوقو

 رهدلا نم لجأ ىرغصلا هتمهو اهرابكل ىهتنمال مَمِه هل

 ةغل ىلإ دمعي ناك هنأو رعشلا عنص ى هتعارب روصي ام انمدق ام لك ى لعلو

 تعن ىف ةغلابمللا نم راثكإلا ىلإ داحلا ىبسافلا هجازم هعفدو « ةقنوم ةبذع ةلهس

 . ًاديدش اطارفإ كلذ ىف طرفيل ىبح « هيحودمم

 نم كرثلا دنغص نم « ىميرحلا ىهوق نب ناسح نب قحسإ بوقعي وبأ وه
 مخ نب نامع مزلي هلعج نافطغ ىف ءالو هل ناكو « دادغب لزن ىرزج وهو « ورم

 : لوقي هيفو « هيلإ بستنف « هل اًنيفو لظو « ةينيمرأ ىلع هتيالو ى ىنافطغلا ىرمملا
 8-0 سةر 2 ار كك خا + را سا

 الضفم بهاوملا َلْرَج ابحاص ىَزَج ام ريخ ىعرخلا نامع هللا ىزج

 )١( ىربطلا كلذكو ظحاجلل ناويحلاو نبا هراعشأو هرابخأو ىمرملا ى رظنا 408/5
 (كسبيل ةعبط ) دربملل لماكلاو ه١ /10و خيراتو 855 ص ةبيتق نبأو 547 ص زععملا

 بادآلارهز و "587/5 دادغب 4/٠١1١ 7ص سراهفو ٠ ةقرول!باتكو "17 /ه نادلبلا مجعموا/
 . ٠١١ ص حارجلا نبال نييبتلاو نايبلاو ىرايشهجلا باتكلاو ءارزولا



 "هه

 >3 # مس# 1

 (الوخخو ىطعأ ناك امم ثروأو 2 وتايح لوط ناوخإلا ةَوُفَج ىك

  سلاجم ىلإ دادغب ىف فالتخالا نم ريكي ناك هنأ ىلع لدي ام هرابخأ ىو

 ظحاحلا ريكي ذإ نيملكتملا سلاجم ىلإ فلتخب ناك هنأ اًضيأ رهظيو « بدألا

 نبا لوقي هيفو « ةكماربلاو ديشرلا رصع ىف همجن قلأت دقو . هنع لقنلا نم هنايب ىف.
 ىف هرعش نمو « «ريثكلا ىطتعيف فارشألاو ءارزولاو ءافلحلا حدمب ناك » : زتعملا
 : ىكمربلا ىحي

 "”ماهش بيطو طّبتخم نيل ف 2رطرفم ريغ ناطلسلا ىعار اي ص ْ 4 َ .٠ 2 .٠

 ("!مالس رادب هيسارم تَسَو هنارجب ارا خنختت . ىنح

  بتاك دايز نب روصنم نب دمحم قو ىرملا نابع هبحاص ىف هحئادم رثكأو
 : لوقي هيفو « شيلا ناويد ىلع همايقل ركسعلا ىفب بقلملا ةكماربلا

 ريقح 00 كدنع هنأ  ًامّظَع ىدنع كقورعم داز
 ريطخ ٌروهشم سانلا دنع وهه» هيأت مل نأك ةاسانتت 0" و

 بتاك ئخللبلا حابتحَسبلا نب نسحلا نيبو هنيب تدقعنا ةقيثو ةلص نأ رهظيو

 ديشرلل رصم ىلو نيح ةعيدب ةديصق هل بتكي هارن ذإ «ىكمربلا حب نب لضفلا
 ةدوم نم امهنيب قثوتي ناك ام ىدمو « هيلإ هقوش ةدش نع اهيف ربعي 1917“ ةنس
 َ لوقي اهيفو » ةقادصو

 00 و تث © ىب و ه ويب

 (ةَبِقاصي نم هب ىَقْشَي الو ءانل هدهع ئأنلا قلْخُي ال بحاص ىلإ
 . ص 2و لا - ع 8 م ه 52-6

 (4) هبراوغ ىرجنت دارولا لع رحبو ةوادع فاعذلاو املس دهشلا وه

 )١( هيقانم 533 هيدايأ تعكو هلضف مع ىذلا نسحلا نسح ايف

 ص كا /ٍ و ٠

 ""”هبزاوع دّرت ام قوش عزاون هبعصو رازملا ِدْعِب ىلع كيلإ

 . هرواحي : هبقاصي . لبي : قلخي (4 ) نودب هلأس اذإ هطبتخا نم : طبتمم (؟)
 . هجوم ىلاعأ : هيراوغ 0( . برقو ولد : مامث . ةفرعموأ ةبارق
 . ترثك : تمج (1) مجو كرب اذإ ريعبلا خنخنت نم“: ختخنت (© )
 . ديعبلاوهو بزاع عمج : هبزاوع (17) : هنارحج برضو . هقنع : نارحلا . ضرألا ىلع



 م

 هبتاعن ال فصنم رهد دادغيب ةرم ك.ًةيعو ىشيع نعجري لهف

 هبعاشم ءانإلا َعْدَص تمعال امك 2 اننيب عمجي هللا .لعلو ىبسع

 مكحم اغيلب اًرعاش فلد وبأ ناكو « هدئاق فلد وبأو نومأملا مهحدم نمي

 : هلوقب هحبدم ضعب ق هل هرعش فصي هلعج ام كلذ لعلو « لوقلا

 فوقو ربكرك بولقلا ءازإ ةلوقعم 2 كيف ملك هل

 هيحولم ُْق اهجيد ىلا هحئاذدم نأ هي رصاعم ضعب ظحاإلو : قيفد ردوصت وهو

 ىلع لمعن ذئموي انك : لاقف « كلذ ىف هلأسو « دوجأو مهيف مهيئارم نم نسحأ

 : هلوق هئاثر عيدب نمو ! ديعب نوب امهنيب و ءافولا ىلع لمعن مويلا نحنو « ءاجرلا

 عسوأ ريصلا ةحاس د 00

 قرحأف « نيمألا ةنتف ىف قيناجلاب نيسحلا نب رهاط اهامر نيح دادغب ى هلو

 ةسمخو ةئام ىلإ تدتما ةليوط ةيثرم « اهئايحأ ضعب مدهو « اهروصق نم ًاريثك

 اهرضاتسو اهينضام اًنزاوه + اًراح. ابدل ايبذنو: اهيف اهاكب .. اتيب نيثالثو

 ىذلا رامدلا اذه نم اهؤايحأ هيلإ تراص امو مثإو نوجم نم اهيف ناك ام ًاروصمو

 ٠ : لوقي اهيفو « اهقوسفو اهنايغط ءازج اهيلع هللا هبص

 اهرئاود اهلهأ ىلع تراد  ةكلمم راد ٌدادغب َسوُر اي

 اهرئابك اهب تطاحأ املا اهبقاع مث هلا اهلهمأ
 م 8 © س 2 رو 5

 اهرجاف .كاسنلا رعو لضم ا1ىذب ّفختساو نيذلا ام ّقَر

 اهرِطاش بوردلا ّرمأ رتباو مُهقساف تاريجلا بر راصو

 : ىلجعلا فل د ىنأ ىلإ ءاجهطلاب ضرعتي هارنو . نومأملل رصتني ةديصقلا ىف وهو

 : هلوق لثمب هوجهي لوحتف « هنم هيغتبي ناك امب هبثي مل هنأ رهظيو

 رْفَرُشلا دّلوم لاغفلا دنع فاّدابأ ىخأ تدحجو ىلإ



 ها

اتك دحأ ميملا نب ىلع مهئاجهب علوت نمو
 ى رعقتي ناكو 6 نيواودلا ب

 * كفي هو « بيرغ نم مهيلع دروي ام ةرثكب هنوملاجي نم ىذؤيل ىح « همالك

 مهلك اقادشأ سائلل نأ ملعاو تملكت اذإ ْقّداشت ال

 ضعب ىف هل دقع نأ ةينيمرأ ىلع هتيالو ىف مب رخ نب نامعل هتقفر ءانثأ ىف ثدحو

 «٠ هلزع ىح « هب اولاز امم « كلذ اوهركف « هعم نمم فارشأ ىلع كرثلل هبورح

 ؤ : لوقي اهيفو « دّدغصلا نم هئابآب اهيف رخف ةديصق ظنف « ثداحلا اذه هراثأو
 ريب اى م ب سمع | 27 .

 لمج قريعت ذإ ساب ٍدغصلابأ
9 2 

 لمجتت وأ ٌلْمَج اي ىرخفت نإف

 ىّريالو ةايحلا ىف اعْررَش سانلا ىرأ

 لهجلا َقراج قالخأ نمو ًاهاََس

 لقعلاو نيدلا هقرف الإ رْخَف الف

 '١( لضف الو ٌءالع ربق ىلع ربقل

 " لكعالو ىلع مرج لهشتت ملو رياحُي ىدِلت مل نأ ور امو

 ةيبوعشلا ةيرظن باحصأ ىف نيقرشتسملاو برعلا نم نيثحابلا ضعب هكلس دقو

 نم دمتسي امبإ « ةيبوعش نم هيف دمتسي ال وهو « هناسل ىلع رخفلا اذه نايرحل

 ىمعجع ىلع ىبرعل لضف الف « ىلاومو اب رع سانلا نيب ىوست ىتلا مالسإلا ةيرظن

 هيف سمغلا ايف سمغني مل هنأو هنيدت نسح ىلع لدي ام هراعشأ ىفو . ىوقتلاب الإ

 : حلاصلا لمعلاو ىوقتلاو دهزلا ىلإ اًئيعاد لوقي ةقدنز وأ درج نم هيرصامم ضع
 رثاو

 ل دوزت
 ني / حلا 1 ْمَرَصْناو ءاَذَح ترق كف

 لكلا ا نم سانأ لكلا دغ وأ مويلا ةماه الإ تنأ لهو

 هلعلو « ناجملل هترشاعم ىلع لدي ربخ ةيوارلا دامح ةمجرتب ىناغألا ف

 6 ول 6 دا رع ص ورمع رخال 6 بوذكم

 : هلوق همظن ام لوأ نإ ليقو

هفصو نسحأ تسل ماقس ىبلقب ظ
 

ْ 1 . 

 اهريغل ًاعاتم ايندلا

 و ] < 28 ٠

 دج وعو مايألا هب ىلبتف

 . ةيبرع لئابق : لكعو مرجو رباحي (؟) 20١ ىلع مهدحأل لضفال نيواستم : ارش (1)
 ٠ . رابدإلا ةعيرس : ءاذح )0 ْ ..رخآلا
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 هينيع ىدحإ دقف هنأ رهظيو « ىمعألاب ةراتو روعألاب ةرات هنوبقلي ءامدقلاىرنو
 « هرصبو هنيع اهيف ىكبي « ةريثك راعشأ هلو : ”نسأ ام دعب ىرخألا دقف م : ًاركبم

 : هلوق انه هل هقوسن ام فيرط نمو « عبارلا لصفلا ىف ةعطق اهنم اندشنأ ظ

 يبرق ضعب نم ضعبلا نإف ضعب ِكّْباف كِضْعَب تام ام اذإ
 1 325 بيبط اهل هلإلا ريغ لهو  ىيع ءافش بيبطلا ىينع و 7 آ 7 1 .ه م و 2 ٠

 دّهَجلاو فنلكتلاب الإ برقا نم ْ ىبحأ ولا ا نأ انزح قك

 ٌدرلا ىف ةباجإلا لبق نمي ىدئاق تيجان تييُح اذإ ىنأو
 فوقولا ىلإ هادأ قيقدت وهو ؛ ع ىناعملا ى قيقدتلا ىلإ ةحضاو ةعزن هراعشأ قو

 َْق ةيلكلا ةرظنلا لع ةردقو ةذفان تاظحالم كلذ ْق هفعست اهليلحتو عابطلا دنع

 ْ ظ : : هلوق هدنع كلد لثممي ام ريخخ نهو « « ءايشألا

 داسجأو حاورأ هباشت ىلع اولبُج نإو ىتش مهقالخأ سانلا
 داه 5 ضار نم هل لك . يع ارلكو لهآ ريفلاوت“ يخل

 ظ ] ُ هلوقو

 لفت راو 3 رح 0 4 ةين بلق َك ف ىدّتلا 7

 هلايقتسا نسحو فيضمملا رش ى هلعجب ذإ 6 تيد ريوصت ركام

 0 ] ظ : لوقي « هحئابذ ةريكو هماعط قال

 يي لدا ىدنع يصحو  هلحر لازنإ لبق ل كحاضأ

 0006 ميركلا ُهْجَو انكلو ىئقلا رثكينأ فايضألل ْبْضِخلا امو
 : قافآلا ى رئاسلا هلوق ل ةقد نم ىرحجخلا اذه ىرجي امو ظ

 رثَقلا بناج ىف كايلعلا تناك اذإ ىنغلا بناج ىلإ راّظنب ا
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 جوع هيف دجت الف « هراعشأو هيناعم امئاد دنسي ناك عرابلا ظفللا نأ حضاوو

 ءكرعش لاب ام : لكس هنأ ىورسيو « ةلوهسلاو ةناتملا ماد دجت لب « اًفارحنا الو
 نأ ىلإ مالكلا بذاجأ ىنأل : لاق ؟ هتعيبط هتلبقو هنسحتسا الإ دحأ هعمسي ال
 . ةرجهلل 7١5 ةنس قوت دقو . هناسحتسا هيلع لهس ناسنإ هعمس اذإف « ًاوفع ىلهاسي

 ءاجملا ءارعش

 ةيلبقلا تايبصعلا نع ثعبنما ءاجملا رعش نأ عضوملا اذه ريغ ىف انب كم

 ضناقن قتلثمت ةليلق اياقب الإ « ىئالتي داك ىبح « رصعلا اذه ىف هتأدح تفخ

 عجرمو « ىو زنا دعس ىنأو لبعد ضئاقن ىف تلثمت اك « ديلولا نب نب ملسمو ربنق نبا

 امم « ىلبقلا رخفلا لحم لحي ىسنحلا رخفلا لعج « ةايحلا ىف عساو روطت ىلإ كلذ

 « اهيلاومو لئابقلا دنع رخفلا اذه نمبارسأ تيقب اًنقحو « ةيبوعشلا روهظ ىلإ عفد

 : 2١١ ركب هتليبقب ًارختفم هلوق .لثم ىف ىنحلا حاطنلا نب ركب دنع دجن ام وحن ىلع

 لأسي سانلا رئاس نم رقتفي ْنَمِم وهماسحب شعب انم رقتفي ْنَمو
 « !ًداح ًاراختفا نييناطحقلا هيلاومب رختفي  انب رم اك  ساون وبأ ناكو

 - ببسب ساون ابأ ديشرلا سبح دقف داصرملاب امهلاثمأو ركبلو هل تناك ةلودلا نكلو

 مدتحت دعت مل وحنلا اذه ىلعو . هنم برهو ًاركب بلطو « ةيبصعلا هذهل هئايحإ
 . ةيمأ ىب رصع ىف ةلعتشم تناك ىلا ضئاقنلا ران تسبسخ ىلاتلابو تايبصعلا
 « اًمارطضا تمرطضاو هنارين تلاعت دقل لب « هبيحل أفطنا ءاجحلا نأ كلذ ىبعم سيلو

 .ى رصق وأ دئاق وأ لاو وأ ريزو مهبجح املك هيلإ نوعراسي ءارعشلا لظ ذإ
 بناج وهو . لبعد دنع انفلسأ ام وحن ىلع ءافلحلا ضعب نوجهي دقو « مهث

 ثيدحلاب انه ىتكنس كلذلو « راعشأ نم هيف ليق ام ةرثكل ىصقتسي نأ نم عسوأ

 راشبو درجع دامح ىجاهت البق انركذ دقو « ضعب عم مهضعب ءارعشلا ىجاهت نع .

 ىناغألاو اهدعب امو 7١7 ص زتعملا نبا )1١(

 . 5١ه 4/11!ل ( ىباسلا ةعبط )



 ا

 لثم هئاقدصأ عم ىبح ءاجملا لدابتي هتلعج ةديدش ةنوعر دامح ىف تناكو ٠

 ًارعاش لعلو . نايقلا ضعب ىلع امهسفانت امهيجاهت ثعبم ناكو « سايإ نب عيطم
 عم هيجاهتل انضرع دقو « ديمحلا دبع نب نابأ ىجسه اك رصعلا اذه ىف جْنهسي مل
 : 2١7 لوقي هيفو « ناليغ نب لاذعملا هعم ءاجحلا لدابت نم ربك أ نميو ؛ ساون ىلأ

0 9 . 2 

 انابأ  دّهّملاب كت مس ذإ كمأ تفحص

 اناتأ الإ درت مل  تدارأ ام انملع دق
 ُْ 5 2 ٍ 8 ٠

 انايع هللاو عا  دلا ناكم تاب تريص

 اناسّللا 2كّيمسم نم اكيشو هلا 2 مطق

 « دادح ةنسلأب هوقلسو « هثالمز ءاجه نم رثكأف ثباعتلا ريثك ساون وبأ ناكو

 سيل هنأب هوجهي ام ًاريثك ناكو « ىئشاقرلا دمصلا دبع نب لضفلا مهتمدقم فو
 لثمب هيلع دري هلعج امم « نييناطحقلا ةريشعلا دعس ىببل هثالو ىف ّىعد هنأو اًيبرع
 00 ١( هلوق

 و ٠ 9 عجم | ٠

 لويفلا اهيف تعدا نتألا نم شاقر نم دعبأ لضفلا اندجو

 لوسرلا هالوه لضفلا نأل 2شاقر نم مركأ لضفلا اندجب

 . « هل ىلوم ال نم ىلوم انأ » : ملسو هيلع هللا لص لوسرلا لوق ىلإ كلذب ريشي

 ًاراصتنا ةيهاتعلا وبأ هيلع رصتنا فيكو « ةبلاوو ةيهاتعلا ىلأ ىجاهت انب رم دق
 ملسب ةيهاتعلا وبأ مدطصاو . هركذ لمخو ةفوكلا ىلإ ًاعجار هنم رف ىتح ا(مماح

 ملس ناكو « امموأل انتمجرت ىف كلذ انروص ام وحن ىلع ءاجحلا الدابتف « رساحلا

 نم هيلع كلذ هرجي امو هسفن حشب ةيهاتعلا وبأ هيمريو هدهز ىف بذاك هنأب هيمري
 ىنحلا ىمسي رعاشو قمقمشلاوبأوةصفح ىبأ نب ناورم هب مدطصا نمي .لذلا
 : 2! لوقي هلو

 رْحَبلا قودالبلا رب ىف بّقتف ءقلاحرل اًحَرْطَم ىغبي ُمُوَللا ادع 8 7 1 ظ 8 | ست اره ر ظ عع 0 -

 )١( بتكلا راد ةعبط ) ٍفاغأ ( . 7١07/1ىفاغأ ( ؟)  4١/٠١اهدعي امو .

 فاغأو .ساونأناويد (؟) )ساسنى(١٠ /4 6.
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 رشحلا ىلإ ماقملاب انيضر لاقو هدنع مّيخ ٌناورم ىتأ املف

 ٍرْدِقلا ىلع راغي اناورم نكلو َةَرْيَع سرعلا ىلع ناورل تسيلو

 ىح ءارعشلا نم هتبترم ىلع عفترا هنأ نظي نم لكل ءاجحلا ريثك لبعد ناكو

 ىبح غ مامت ابأ هدسح رعاش“ مهأ ناك امب رو « هنم مسي مل ديلولا نب ملسم هذاتسأ

 نيقباسلا ءارعشلا نم اهتمرب دئاصق قرس هنأ هيلع ىعدي لب « هئاجيهب ىتكي ال ناك

 :١١2لوقي هيفو

 هعاس مس ىرعش نإف كيلع ىلايللا تلواطت نإ ٌلبعدأ

 هعاضولاو رقكاندلا قالخأب الإ كيلع ٌبيشملا دفو امو

 هعاقرلا ىف كادحو جست تنأف ] ًاعدن هب تسيضر نإ كهجوو

 هعامج ىف اموري تيلص الا  هجرب ًاهجو هتلدُب ولو

 دقو « هوجه "نسم ةرثك ىف اًببس اهب لزني ةثيب لك ىف مامت ىلأ تالص تناكو
 نيءاجسه ثيدحلاب صخن نحنو . ل ا رب اور

 . لذعملا نب دمصلا دبعو ىّلهملا ةنّئّييُنَع وبأ امه نيريبك

 ىلهملا '"'ةنييع وبأ

 . قفص نإ نب بالا الس نم ةنييع ىلأ نب دمحم نب ةنييع وبأ وه

 ىلأل ىرلا ىلوي هوبأ ناكو « ًاماملالإ اهقرافي مل ذإ « ةرصبلا ىف هتايحو هؤشنمو هدلوم

 نارعاش ناوخأ ةنيبع ىبأل ناكو . همر غو هسبحو هيلع ضبق مث « روصنملا رفعج
 دصقف هللا دبع امأ « نيئاجه اوناك اًعيمج مهنأ بيرغلا نمو « دوادو هللا دبع امه

 نب ناملس لآ ءاجوب قلعتف دواد امأو ؛ رم ءاجمه هاجه مث هحدمو رهاط نيا

 : لوقي مهيفو © دحاو ريغ هئانبأ نم اهالوت دقو « ةرصبلا ىلاو ىلع

 ٍرادلا ف بابلا جاتر نم اوقثوتسا»و مهمالك اوفخأ اولكأ اذإ موق

 ىناغألاو اهدعبامو م847/ص ةبيتقزبأو ؟ 88ص . 4/١8" ( ىساسلا ةعبط ) ىاغأ 010

 . اهدعب أمو ١١/1١8 ( ىساسلا ةعبط ) ديلا نبا نابعاو يعينا رابشأ ىراقنا 00



 م

 ٍراجلا ةمّرُخ نع دي فكت الو مهران َلْضَف مهنم ٌراجلا سيق ال
 ىف رمي ل نيذلا نيعوبطملا دحأ » هنإزتعملا نبا لوقيو « ةئالثلا رعشأ ةنيبع وبأو

 . ( ةنييعوبأو ىريمحلا ديبسلاو ةيهاتعلا وبأو راسشسي مهو « مهنم عبطأ مالسإلاو ةيلهاحلا
 دلاخ همع نبا ىف هئاجه رثكأو « لزغلاو ءاجمللا امه نينف ىف هتبهوم لغتسا دقو

 ىلإ هجوت نيح هدنج ىف هعم هبحص ذإ بلهملا نب ةصيبق نب محاح نب ديزي نبا
 هيلع قدغيس هنأو ىنامألا ف هل عسوأ دق دلاخ ناكو ىدهملا اهيلع ايلا ناجرج
 هركذو هيف هناسل طسبف « هل رّكنتو هافج ناجرج لزن الو « تايالولا ضعب هيلويو
 نمو هنم صلختي نأ ةنييع وبأ لواح ًاثبعو . هتيعر هوجوو هلمع لهأ دنع حببق لكب

 - ةلصب هل رمأف . هيبأ دعب ةفالحلا ىلو دق ناكو ىداحلا ىلإ هاكشف « ةيدنحلا
 ا ريكأو «هئاجهب فتهي وهو داعف «دلاخ شيج نم

 : هيف هلوق نمو « هبصخو
 ”مَم اي هللا كزخُي هيف كل لهف دلاخب ارط ناطحق تَيِزَخ دقن ٠ 8 ْ 5- .٠ 6م © مسار

 00 . . - م
 رسح ىلق هيعارذ نع رح يب لكل ةدالب ريخ لك نع هب ءىد

 ىنمرب8 رو

 ”بْتَحُم ءوس ايف اموي ْرَبَتْحُي نإو ةجامس نويعلا ىمْعَي رظنم هل

 ديالو قبي سيل ُدارَج تنأو . ِهِلْبَّوِب شيعت ثيَح انل كوبأ
 *نألا كلذ ًامئاد ىفعَت تنأو نعد تامركملا ىق رئأ هل

 رذتعت تنأ الو ىحتست تنأ الف ًايئاد ةءاسإلا ق ىضذمنو دع ىبمست

 ' ناطحق ىلع كوم ىزلا لب : لاقف « لوألا تيبلا دشنأ ديشرلا نإ لاقيو
 هقالخأو هتريشع هب مع ىذلا هيزخ هيف روص امم ال ربإلا زخو هزخي فيك فرع دقو
 حيدملا نيب دحاولاتيبلا ىف ًاعماج هيبأ نيبو هنيب هتنزاوم اًضيأ لب « هتوابغو ةئيسلا
 عم « ةديدش ةيرخس ةيرخسلاو هب فافختسالا نم هئاجه ىف رثكي وهو . ءاجملاو

 : هلوق هيف هلام فيرط نمو « زمللاو زمغلا عمو عاذقإلا

 عاوس  بلكلاو ناك ءهوبأ الول دل اخ

  متامسلا لان نذإ د5  ادزي صقني امك ولا



 م

 : هلوقو

 هِطاط مث كسأر .ًطّفقف ص ومرلا تلواطت اذإو

 هحامساو ىبلهملا متاح نب حور نب ةصيبق نب ةعيبر همع نبا دصق ("هنأىوريو

 متاح نب ديزي نب دواد كلذ فرعو ابضاغم هنع ىئاوف « هيف هرادق ام هدنع دحي
 هفيعاضت قايجاه اًمعئار احدم هحدم هتلعج ةينس ةلصب هاضرتف « ىباهملا ةصيبق نبا

 : هلوق لثم نم موم هلك ءاجه ةصييق

 هررغ ني للان ممّدُم ثنو 0

 دوبم شح ها 50 دجسسمل ؛ 0 ب لق دوع برو

 دوجسو ٍحلْشَمر_ عضوم نيب مك دعما كاذو هل تنأ شحلاف

 لديدح لْفَق تنأو هيدي ىتدتب لغم باب لك حتفي دواد

 بحاص ىور دقف « مهتانبب اًضيأو « همامعأ ءانبأ ءاجهب الكوم ناك امتأكو

 نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس تنب حوزت بلهملا نب ديعس همع نبا نأ ىناغألا

 « هيلإ ةئيبع وبأ بتكف « اهنع اتام نلجر هلبق تجوزت دق تناكو « باهملا
 ] لرش ؛ اذا عيب اهراتغا امنإ هنأو اهل هرايتخا ىلع هفتعي

 ثاثأ نم كريغل ْتَبَصَن مك هيف تعمطف اهتاثأ تيأر

 2 9©2ثالثلاب كلابح نم حرش اهنبآ :ئقيعاسنأ "دقن

 اراب كل دع نم أدبأس  ىنم كيلع مالسلاف الإو

 فداصتو « 000 ىللهملا صفح نب رمع همح تنب ةمطاف تلناكو

 ع ةقاويضا ربط و ةلوتحي نمي <" داكف « ىسابعلا ىلع نب ناملس نب ىسيعب تنرقا نأ

 دمعف « هلأآو اهجوز ىشخي ناك هنأ ريغ « هراعشأ اهيف مظنيو اوح رودي لظو

 : لوقي كلذ ىو « ايند ىمست اهلل ةالوع اهنع ةينكتلا ىلإ

 رش نقاتل قو مهرش نمو س انلانم اراذج اهمسا تمتكو

 . ربخلا بحاص هنأ ىلع لدي ام «ةئييع ىنأ هيخأ « هللا دبع ىلإ ربخلا جرفلا بأ 00

 . قلط : حرس (١؟) ىلإ هل بحاصملا ردشلا بسن دل
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 و6

 رخذ سانلا ىلع 77 ايند ممساو ايند مساب انل حب نولوقيو

 تناك ىلا « هتارايزو « اهعم هتايركذ ريوصت نم اهل هراعشأ ىف رثكي وهو
 اناك فيكو « بحب ابحو دوب ادو هلدابت تناك فيكو اهجاوز لبق اهل ةلصتم

 ناشيعيو نابعلي اناك فيكو « ةعئار ضاير نم هلوح امو خفلا اهرصق ىف ناعمتجي
 : لوقي « امهرغص ذنم

 ٍلْضَأ ىف نيعرف نينصغلاك نيذيرق 2 ٌرخاز ءاملو رهنلا قى انبعُلَمو

 لْخّتلاو شرعملا مركلا نم لالظ انقوفو اًضَع ناحيرلا  انلوح نمو

 (1) امر نم نّيَصعد نيب ناب نضع ىلإ ىناك اهيلإ ىل تلام تكف اذإ

 ىلهأ اهلهأ ذإو ىسفن اهسفن ذإو 2 ةراج ىه ذإ شيعلا معط َبِط ايف
 ٍلْعّبالو ٍقاشو نم ِنْيَع فوخ الو 2 ةبقرب ىنع ُلتعت ال ىه ذإو
 لس اهراد نإ: قم تينحمأ ضع ةاهننو. ىج راثآلا كح دقت

 اًنيِب « هلسر رهتنت تناكو هلئاسر هيلع درت ال تناكف « ةلضاف ةديس تناكو

 توميس هنأب اهل احوام « دحأ بذعتي مل اك بذعتيو ةقرحما بحلا رانب لطصي وه

 : لوقي « ميدقلا بحلاو ةبارقلا ةعماخل اهنزح هيلع نزحي نل !ًءدحأ نأو اهليبس ىف

 رثو الب ىلتق ىّبنجتف ىب ٌةباصملا ثم نإ تنألو
 ىِرْبَق ىلع ةمئاق كيَّدَح ًاعزج نوطلتت تكله نئلف

 ةرات فنع ىف اهنع هدرت تلظو « هبلق ىف اًراح اًنيوق اهبح لظ وحنلا اذه ىلعو
 , ًاديدش ءافو اه ىب هنأ فيكو ةميدقلا امهدوهع اهركذي وهو « ةيناث ةرات قفر فو
 دادزي موي لك وهو « هنيبو اهنيب ببسو دهع لكل ةعطاق همواقتو هعفادت ىه اهيب

 : لوقي كلذ ىو ٠ بح هقوف ام اًبحو امارغو ًافلك اهب

 دَُهَع هل مودي ال نميف ريخ ال» مئادب سيل ٍدْرٌولاك اهَدْهَع ىرأ
 م م

 ها

 ةرالا ئضقلا اهاذإ فيت. ةرضن هل ةجبمو ًانْسُح سآلاك اهل ىدهعو
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 رازر# نا 5 2 2 ن0

 هدجو لاط دإ ىرذعلا دحو أمو

 امافتلا دنع :نيبلا" ةادعغ ىدجوك

 اهّءوض نيستا مه ىاحصأل تلقف

 ا

 رت 00 ً

 دجولا هتجهم لس ىح ءارفعب

 دربْلا اهمارتأ نود اهنع 1 لقو

 رى ] ب نا 0# 7 َ

 دعب اهلوانت قى نكلو بيرق

 ىوللسلا ًابلطدي زي نب دلاخ همع نبا | عم ةرصبلا قراف هنأ ىلع لدي ام هراعشأ ىفو

 لوح رودي داعو « اهبو هب اينغتم اهبح ركذيو اهركذي كانه لظ هنكلو « اهنع

 هل ًاجزام نالعإلا اذه رركيو انالعإ هنلعي لب « هبح مظك عيطتسي ال اهتب

 اهب دادزي وهو « ثرتكت الو هب ىبعت ال هتبحاصو ظ فاطعتسالاو عرضتلا نم ريثكب

 : هلوق لثم نم ةعيدبلا هراعشأ اهيف اًمظان اًمايهو افغش

 كعبيضت قو بجع هظفح ىف 2 .ظفاح كدهعل ىتف دهع تعض
 ْ ع

 كعوجر .ناوأ ىلإ فوقولا ا مليح نم هلامف هنع ترانو

 م م 8 م 2

 كعومد دومج نم بجعيو ًافسأ ١ ةعومد كيلع ىرذب ًاعشختم

 كعينَص نسحب ال كهجو ٍنّسَحِبِف هداؤفب ىبهذتو هينتفت نإ

 « هتايح نم ةريخآلا سافنألا ىتح اهب ىنغتيو اهركذي لظ هنأ نظلا ربكأو

 تالمأتو تارظن هل تناكو . هئاجب» ضعبب هزا ىلإ اهجوز نم هتريغ هترج دقو

 هل ىوري ام عئار نمو « هناسل ىلع اًننايحأ ىرجن 7 ةمكحلا تلعج ةايحلا ىف ةقيقد

 ] : ظوظحلاو ردقلا ريوصت ىف

 نوكيف نئاك وه امو اًدِبَأ ةليحب نوكي الف نوكي الام
 2 يف ا ممرب

 ري 57 8 .

 نيهمو زجاعىظحيو

 ى.ءابعلا رعشلا عيباني نم ًاريزغ ًاعبن ناك هنأ انمدق ام لك نم حضاوو

 . « طقسي تيب الو بيع هيف سيل « ةحارلا نم ىننأ هرعش » نإ زتعملا نبا لوقيو

 ويخأو هتقو َْق نئاك 2 م نوكيس
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 اظح ةيعتصب لاني الف ىوقلا ىعسيب

 ناكو . . ًاذخأم مهبرقأو سانلا عبطأ نم ةنييع وبأ ناك » : جرفلا وبأ لوقيو

 « فلكتلا ”لقيو لوضفلا فذحنو ديعبلا برقي

 . اليوط هلظت مل اهنأ رهظيو نومأملا ةفالخ قحل هنأ ىلع لدي ام

 هينيع زتعم ا نبا ثثيدح تو :



 ضع

 لاذعملا نب '!!دمصلا دبع

 ناك « رعش تيب نم وهو « ةرصبلاب هؤشنمو هدلومو ٠ سيقلا دبع ةليبق نم
 همدختسي ناك ىسابعلا ناولس نب دمحم نأ ىَوريو « ًارعاش مكحلا نب ناليغ هدج
 هيف هناخ ام ذخأو هلزعف ةنايخ هنم ترهظف « اهراشعأ ضعب ىلع ةرصبلا هتيالو ىف

 : عضوملا اذه ريغ ىف امهاندشنأ نيذللا نيتيبلا نيذبب هوجهي درتجسع دامح لاقف

 8 3 5 : 5-7 . 2 ٠ و 7

 ناعم ريمالا نإ هتنخ  ذإ  ناليغ اي كيلع ريمالا رهظ

| 
 ريب : م ص . 2 9

 ناوخلا ٌرجافلا ميمدلا حبق  ةنايخ تعمج دق ةمامدلا عم

 نب نابأ نيبو هنيب بشن ام انفلسأ دقو « ًاديجم ًارعاش لذعملا هنبا ناكو

 رعش نم هيلإ بسُني ام فيرط نمو « هب ناثباعتي اناك ءاجه نم ديمحلا دبع
 200 0 ظ : هلوق

 ] ا ع .
 رّيصلا ىلع ىَنْثَأ هلا نأ كبسحو ىىببوني ام ىلع رابصل فإو

 ًارعاش ناك دمحأ ىمسي خأ هل ناكو « ءاقرزلا اهل لاقي دلو مأ دمصلا دبع مأو
 ىو . « ةلزتعملا ىف مدقتو نيدو ةءورم اذ ًافيفع ناك » : جرفلا وبا لوقي « اضيأ
 ذإ نييوغللاو ةاورلا تاقلح ىلإ فلتخي ناك هنأ ىلع لدي ام دمصلا دبع راعشأ
 ظ ظ ظ : لوقي

 (؟"”بفلخ وأ قحح الا نع الإ ةلكشع ىقطنم ارييسلت نل

  كنناعتو نرجو وحل هيف يحل هيخأ نيكع لع تاكو » رمحألا ًافلخ ديري

 وه اذإف « ةزيرغ هنأك هدنع ءاجحلا حبصيل ىتح ناسللا ثيبخ ءاجه ناكو
 دمصلا دبع هبراقي ال هماكح دنعو هتدلب ق عصأو هاج هل ناكو « هاحنأ هب لوانتي
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 هموصخو ىنتملا نيبةطاسولاو ١ 566 0 « 79 ص ( بتكلا راد ةعبط ) ىناغآلاو 8 ص زعم لا (ءارعشلا رابخأ ممق ) ىلوصلل قاروألاو تايفولا نبا هراعشأو هرابخأو دمصلا دبع قرظنا )١(
 .*.١و1 91و ١١١ ص (ىلحلا ةعبط ) اهدعب امو 851/1١14 و أهدعب اممم 5
 . هطلخ : رمألا سبل (؟) تاوفو ٠١ ص حارحلا نبال ةقرولا باتكو



 ا

 نركأف ءافلقلا ضعب ىلع مدق نأ ثدحو « هنع محيف يوجهيو هدسحي ناك هي

 الابقتسا اهتلج هلبقتساف « ةرصبلا ىلإ عجرو ٠ ريثك لامي هلصوو هيلع علخو

 : هلوقب هلبقتساف دمصلا دبع امأ « الفاح

 هبر نبم عاب ناطلسلا نم تامه هتتأ نأ الو ى 2 م رص ناس 5 ه
 5 صارمة و م 7 ص

 مس ©

 ا ا يي اا

 هل رمأف 6 هب هحدم ًارعش هدشنأ ىح هاقلي دكي ملو اهمك احو دادغب بحاص

 : هلوقب دمصلا دبع هاقلتف « ةرصبلا ىلإ دوعي نأ دمحأل ادبو . رانيد ةئامسمخب

 قاحسإ سيك وزغي ناك امنإو هّثْمِه هللا نأب َةاَّرْعلا ىرُي
 (7قابلاب موقلا دفر لجاع عاتباو هلدافن ال باوثث ادهز عابف

 « بجعو هيت هيف ناك هنإ لاقيو « هيخأ ءانبأ دحأ هسفن ىلع فخي ال ناكو
 هلوق لثم نم ةريثك جاهأب هابأ ىلوت اك هالوتف

 نيد ىو اينُد ىف سانلا ٌرذقأو 2ةرسيمو رْسُع فسانلا ضغبأ اي
 ا . نش ص رو ِ ّ ع 3 2

 نونَمَم ريغ ارجأ كلكث رمب ىخال ابهاو ىحضال ىرر ءاش ول

 نيكاكسلا لثم ىلع كْنَأر اذإ ىخأنباي كنم ىَوْطِتت بولقلا نإ

 ال ول ا ل ل ا ل اذهو ىعيبطو

 وحل ىلع 6 ةمومسملا ماهسلا اهيف اهيف تريك كراعم ىو 6 ةريثك ءاجه كراعم ميهعم

 ًاريثك ناكو « اليوط ءاقرزلا همأ فذق ذإ « هل نابأ نب نادمخ ىجاهأ ىت دجن ام

 : مهر ىبأ ىف هلوق لثم نم « عروتي ال ةهحللا هذه نم ءارعشلا هسفن وه ىقأي ام
 هَ ع : #ً

 مالو تخالاب 2 هدوجك 6 وبأ لاملاب داج ول

 مْجُعلاو بْرعلا ىَحْسَأ ليقو هل لْثِم ُفَرْعُي امو ىحضأ

 ىف اشبخ هنع ”لقي ال ناكو « رساحلا لس تخأ نبا زامتجلا عم كبتشاو

 . ءاطعلا : دفرلا ) ١(
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 : هأوق هصأر ىلع زامحلا هّنِيّص امم ناكو « ارش الو هئاجه

 ءلّدعملا هوبأ نمو ها نع لّذعملا نبا
 (٠1؟لوحم "ضيَب : لاقف هلع َنابْعَو تلآس

 لعجو هناريجو هباحصأ نم ةفئاط عمجف « مامحلا عيبي الجر تابهو ناكو
 اورذتعي نأ ملأسيو لوحم ضيب دمصلا دبع : لاق ام هنأ فلحيو سلاج ا ىشغي
 : الئاق دمصلا دبع هيلع درو « امهاور الإ ماع الو صاخ قبي ملف « هيلإ

 يَ 8 ريف“ 7

 هاهتنم هيل ر  وصقم زامجلا بسن

 هاري نم الإ زا ٌّدّجلا وبأ نم ىردي سيل
 . ةنطفلا نم ءىث ىلإ جاتحي همهف نآل « ةنسلألا ىلع عشي مل هيف هرعش نأ ريغ

 ءمؤشلا ىلإ هبسنو ديزي هاجهف « دعابت رعاشلا ىبلهملا دمحم نب ديزي نيبو هنيب عقوو
 ًايرزم سلجم ىف هب عمتجا نيح مامت ىلأل ضرعتي هارنو « نيعاص عاصلا هل لاكف
 : هل الئاق « هرعشب هبسكت ىلع

 (؟9لاذم مجوب امهاتلكو س انلل 0 :تنثا نيب تنأ
4 7 

 لاَوَتل ًابلاط وأ بيبح نم لاصول ًابلط كفنت تسل
 00 2 ىو ّ 0 3 ٠ و 2 1
 لاؤسلا لّدو ىوهلا لذ نيب ىببي كهجو رحل عام ى

 ] : دشنأ مث « هماحفإ ىف مامت وبأ ركفو
 ("”ددعلا ق ةىشال نم وزنأ ثنو للذفلا»و روزلا لوق مظنت ىنأ ١ مهر 00 2 0 8

 )دسَجلا ف ورلا تاكرحابنأك 2 قّرُح ىلع ىضْعُب نم كبلق تْجّرْشَأ .

 نايقلا نم مهب طلتخي "نمو هناريج ىلع هئاجه طايس بصي لازي ال ناكو
 نييليفطلا دحأ فوجه اهلك ةيئرم هلو «نينيقملا نم مهباحصأو هنع نضرمعسي اللا
 : هلوقب اهلهتسا « مهنلا اذه نم هتومو همهن اهيف روص دقو

 )١( بذكلا : دنفلا (*) . هيوبأ ريغ هنضح : لوم .

 تجسن : انه تجرشأ (:4) : . ناهم : لاذم (؟) .
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 همجسنم رهدلا ىنوفج نم ىعمدأو 2 ْهَمرَصْنُم ريغ هيلع ىسفن نازح ً 9

 ةينغم ةيراج قشع اهيف روصي ةعيدب ةديصقو ناملغلا ىف ةفلتخم راعشأ هلو
 فيك و « هجولا حيبق يه ًاخيش ناكو ىرهوحلا نبا اهالوم دنع ًابتاك ناك باشل
 : لوقي اهيفو « ليالا حّشج ىف هيلإ تبره اهنأ

 0 يك هور و .

 تكلس ةبآ .اهليي مل - ركتعم ليللو تجرخ

 تكلح دق ءاملظلا ىجدو تعج لق سانلا نويقو

 تكهتنا ىذلا رهشلا ةمزُح  اهقشاعب ادجو ْفَحَت مل

 تكسن  اهنيد ىف امنأ  اًدمك تفش ال تأرو

 ( ةعيبطلا ريوصت ىف عربي هلعج ناسحإ وهو . هفصي ام ريوصت نسحم ناكو

 « هناتسبل هريوصت ىف ىرن اموحن ىلع ًاديدش ًافغش اهرظانع فغشي ناك هنأ رهظيو
 : لوقي هيفو نيحايرلاو راجشألاب اًصاغ ًاناتسب ناكو

 ةَيناَتْسُب تمدانف تولخ ةهَيِئاَمْدَت َقْرَرَي مل
 ةيزاجمأ ركذ ىل ْجّيَهْي اقرت اَرِفَح ُدانف
 ةينازخأ» ىتَه دعْبُيو  ٌدِلَْسُملا ةحْرق ىلا برقي
 ()ةيناح اهئالْطأل ّلظت ءابّظلا ىرادم لشم هيف فأل

 هةناغ اع تعستنا امك ,تابدلا تست ع و

 هَيِنَز اهقشاع دْجَو ىلإ ٍقاتفلا نيع لثم هسجرنو

 ىف ةعئارلا هتديصق نم ةليوط ةعطق رعشلا راهدزا نع انثيدح ىف انب ترم دقو
 .هفصي امليصافتب هتطاحإو كفضرلا ل هتقد ىلع لدي اريوضت هتباصأ ىمح ريوصت

 ظافلألا ىلع لصرحي ناك هنأو « ةحيرقلا بصخ عراب ًارعاش ناك هنأ هيف كلش ال اميو

 . ةرجسهلل 755٠ ةنس هتاقو تناكو « ةناصرلاو ةناتملا عم نكلو ٠ ةفولأما

 الط عمج : ءالطألا . نورقلا : ىرادملا 0 ١

 ٠ ةحضاو ةراعتسالاو 3 دلود ةعاس ةيبظلا دلووهو



 خاشع
 ءارعشلا نم فئاوط

 ١

 لزغلا ءارعش

 عيمج نإ لاقي نأ نكميل ىبح « ةطرفم ةرثك رصعلا اذه ىف لزغلا رك
 هلوادت ذإ « ًاعساو ًاراهدزا رهدزي ىكل هنادعأ ةيانع ىهو « هيف مظنلاب اونع ءارعشلا
 ديلوتلا ىلع ةردق نم هوتوأ امو ةثيدحلا ةبصحلا مهتايلقعب هوغاصو ء ءارعشلا ذاذفأ

 نوعستي اوضم دقو . ةديدحلا ةليخألاو رطاوح ا نم ريثك طابنتساو ةميدقلا ىناعملا ف
 اوقبتسا دف « ةسرادلا رايدلاو لالطألا فصوو بيسنلا ىبح ةميدقلا هروص لكب

 5 دق قيقدلا مك عباوط هيف اوثبي نأ اولواحو ٠ فصولا اذه

 عبارلا لصفلا ىف اني رم ام وحن ىلع « فهرملا
 ةيمأ ىب رصع ذنم امهيف عفدنا نيذللا نيرايتلا سفن ىف ىرج لزغلا ىضم دقو

 , افنعو ةدح رثكأ لوألا رايتلا ناكو « فيفعلا لزغلاو حيرصلا لزغلا ىرايت دصقنو
 تايناسارخو تايمور نايقو ءامإ نم هب جومت تناك امو ةساخنلا رود راشتنا ببسب

 ىلع نطلستي نذخأ دقو « سنج لك نم نايقو ءامإ « تايمور و تايناسارخ ريغو
 رئارحلا ناكمب تادبتسم « ىلحلا للحتلا روص نم ًاريثك اهيف نّعشي و ةيسابعلا ةايحلا
 ديلاقتلا اوذبن نيذلا ىلاوملا نم مهتربك تناك ءارعشلا سفنو ' ءارعشلا نم ميدقلا

 امو فرملا لماعب امإو « ةيبوعشلاو ةقدنزلا لماعب امإ « ةيبرعلاو ةيمالسإلا ةيقلحلا
 عيطم دنع رصعلا اذه ى حيرصلا لزغلا نيب ناتشو . قالخألا داسف نم هعم رشتني

 ةعيبر ىلأ نب رمع دنع ىومألا رصعلا ف هنيبو امهبارضأو ساون ىنأو سايإ نبا
 عيطم امأ « ةمشحلاو راقولا نم ليلق ريغب نوظفتحي اوناك ذإ « امهلاثمأو صوحألاو
 اجورخ راقوو ةمشح لك نع اوجرخ دقف نويسابعلا مهؤارظنو راشبو ساون وبأو
 مهزئارغ نع ملزغ ى نوثدحتي مهف « ةيقيقح ةروث وه لب « ةروث نوكي نأ هبشي

 طالع -



 م١

 ءانثتساب - مهنم نو ريثك ثدحتسا دقو « ةمارك الو ءايح الو ففعت ريغ ى ةيعونلا

 روصي وهو « ناملغلاب لزغلا وهو « حيرصلا لزغلا اذه نم أديدج ًابرض  راشب .
 نانعلا هيف مهسفنأل اوقلطأ دقو « قيقرلا ةرثكل « داسفلا نم مهتايح هيلإ تهتنا ام

 ظ . نوحتسي الو نووعري ال
 قيضي ذخأ هارجم نكاو « فيفعلا لزغلا رايت رايتلا اذه بناجي ىرحي ناكو

 زاجحلا ىداوب لمشي ىح عستي ناك ذإ ةيمأ ىب رصع ىلإ سايقلاب أديدش اقيض

 ”سفلاب بقلملا يشمل نمحرلا دبع لاثمأ دنع ةكم ى هنم بارسأ ىرجت ىحو

 . نب سيق ىداوبلا ىف همالعأ نمو . ةنيذأ نب ةورع لاثمأ دنع ةنيدملا قو هكسنل

 كلم ىذلا رهاطلا ىلا بحلا دجن ثيح « ىراذسسلا رمعم نب ليمجو حيرذ
 ب1 101 يرألا مابا مارت رسيل ىلع كاوعأو هقطاوع لك مانا لا

 ايل اذه فمضي نأ ىو ىهتيال ىلا املا ةدشسو دو قشعلا ةرارحو ناموا

 ىراوحلا ضعبب اوماه 7 0 ضعب دنعو فنحألا نب سايعلا دنع ةيقب

 شاعو « بحلاب نوبذعتي اوشاعف « قيفص باجح نينييو مهنيب بريمو ”نْ نعب م

 ىذلا قوكلا ميدأ نب ىلع كلذ روصي نم ريخ نمو ؛ اًداح اًيوق مهبولق ىفبحلا

 ضعبل اهلهأ اهعاب تكردأ اذإ ىتح « اهرغص ذنم « ةلهنم ١ ىمست ةيراج بحأ

 . : 29 هلوق لثع راح ءاكب اهاكبو « هبل راطف « نييمشاملا

 و 8 50 8 و

 ىبل اوريطف حاورلا اولاق ىبحص ىبثحو ليحرلا اوحاص

 يعل ةعولو بيبحلا دّقف ىلع قارفلا دنع ىل ربص ال

 هعنص روهشم درفم باتك قى اهعم ليوط ثيدح هل 0 جرفلا وبأ لوقيو

 امهرمأو « راعشألا نم اهيف لاق امو آتقو آتقو امهصصق ركذ هيف « امهل ةفوكلا لهأ

 : 2( نلوقي اهيفو ( ةماعلا دنع "مَ اعتم

 د م يبا

 ف“ كارم تقنلا ..كيحح قال قع طل نع

 )١( ؟؟سراو ىفاغأ (؟) .؟517/ 16( بتكلا راد عبط ) فاغأ .-



 ا

 ايح تيس تلسوةزبرت ذم نإ كتم نإ
 ئدغت اهآز عادخ ىمست ةيراج ىوهي ناكو « ةيمأ نب دمحم هتلكاش ىلعو

 هتلدابو « امل هتارايز تلصتاو ًاديدش اًفغش اهب ضغشف « ةساخنلا رود ضعبب
 ةرايزلا هدعت تناك ام ًاريثكو « اهسفن نع هعفادت تلظ اهنكلو « هتيقلو ا

 : ١7" هلوق لثم نم « كرظتنأ ىنإ كبحأ ىنإ امئاد اهل لوقي وهو . هروزت الو

 ىلعفت مل نإو ركشلا نأ ىل ةاسنأ ال كنم دلعرا فر

 ه6 < 7 هك 25 "م قي
 ىلَجْنَت م ةرمع لَجَأو نسمح نظب رهدلا عطقأ

 لمأ ق ىلا هوركملا ضرع احلاص ًاموي تلمأ املك

 ىلجأ ىنْدُيو كنم ىجترأ ىذلا ىنْدَت ال مايألا ىرأو
 تّبجحف « ىدهملا دلو ضعب اهارتشا بحلا ةرمث فاطتقاب هسفن ىبمي وه اهيبو

 لك" هيلع كابو يلق و اهيح رعساو + ةلسارمو ةبتاكم الإ امهنيب ام عطقناو هنع

 اهنإ : هل نولوقي و هنومولي هن الصخ ناكو ءاليوط اهب ىغتي ىضف « هرمأ نم ءىث

 .(5) 9 ءاهريغ ىلإ اهنعدتف « اه دوب كيلع لخبت

 ليلا و بحملا 2 لهو ىدوب اهريغل دوجأ ىع تح نأأ

 ىلبق نم لْخُبلاب رس اذ نمو كيلع اهّدوب َنِضَت اولاقنأب رس
 ةيمأ ىنب رصع ىف هل لثامحلا لزغلا»و فيفعلا لزغلا اذه ةرارح نيب ديعب ”نوبو

 نأكو « اًععاج اًبح روصي مهزغ نإف « هبارضأو حيرذ نب سيق دنع هؤرقن ىذلا
 نع ةيداعلا سوفنلا ردع الأ « دحأ مأي ملاك نوملأي مهف ء ران ظاوش مهرودص ىف
 ءلرتي اعإ ؛ةانأ الو ةيور ملل كري ال ىذلا عفدنملا ليسلاكمهب فصعي لأ م هلاّمحا

 رصعلا ىف ىرذعلا لزغلا نإ : لوقن كلذ لجأ نمو . رازغلا خومساو ضمملا نزخلا ىف
 هغلبي ام بلقلاو سفنلا ىف ريثأتلا نم غلبي ال هنأل ؛ هارجم قيضي ذخأ دق لوألا ىسابعلا
 هبف رجب وه اذإف « نفلا اذه ةراضحلا تذنيفأ اأكو 3 ىومألا فيفعلا لزغلا

 . اليلق الإ روعشلاو ةفطاعلا ىف رثؤي داكي الو نئلكتلا

 لزغلاو فيفعلا لزغلا نيبرصعلا اذه ف ”الصاف !دح عضن نأ أطخللا نم هنأ ىلع
 امسي حش

 )١1( ىناغأ (؟) .١؛؛/رو ىاغأ ١ر/ر»١١.



 ماب

 نوربعي نيذلاو « نوراقوتي الو نومشتحي ال نيذلا نبحرصملا دنع اناقلت هنإف حيرضلا

 نم ةفلتخم بارسأ مهإلاو قوسفلا نم ولخي ال ىذلا زئارغلا بح ىدسحلا بحلا نع
 راشي ىف أرقاو « فيفعلا بحلا باحصأ نم انايحأ نوبرتقي مهلعجت حربملا بحلا
 ملأ هيفو ٠ ةعوأ هيف « الزغ هبناجي دجتسو « مثآلا لزغلا نم ًاريثك هدنع دجتسف الثم
 هراعْسأ ىف اناقلي ام وحن ىلع « ماشتحالا نم ليلق ريغ اهدوسي ةوبص هيفو « داهسو
 تلظ دقو « نييفقثلا ةيراج نانحل هراعشأ ىف ساون وبأ هلثمو « ةدنبنع هتبحاصل

 رعش نم الثم برضنو « هب حربيو هينضي بحلاو «بحسلا ءارو هنع ًاديعب قلحت
 مهبولق ىف ام لكب رثأتسي انايحأ بحلا ناك فيك روصي نينجاملا نيعيلحلا ءالؤه
 نم ريثك ىلإ ىضفي اقمعت هقئاقد ىف نوقمعتي اوناك فيكو « ةفطاعو ىوه نم
 رمع ديفح مدآل ىناغألا بحاص اهدشنأ ىلا ةعطقلا هذه وهو « لامحلاو ةعسلا
 : !2١ هل ةبحاصل لوقي اهيفو هرمأ لوأ ىف ًائجام انعيلخ ناكو 3 0 نبا

 كاذل لنهأ أ رسال دخلا ٍنْيبَح كح ىتو
 * هس

 لاوس نع هب تصصخ > ةوثف : عابطلا بح وه ىذلا امأف
7" 

 كارأ ىتبح كاذ ىرأ تسلف  لامجلا بح وه ىذلا امأو
 8 2 2 و

 رعشلل انآ تبعات :ةءاكتلا هذه لع اليلف ًاليدعت ةيودعلا ةعبار تلخدأ دقو

 لئاه ددح ىناغألا ىفو . دهزلا ءارعش نع انثيدح ىقىرتس ام وحن ىلع هلك قوصلا

 تناك « هميعنو بحلا محج روصتو اهناردأو ةداملا نم صلختت ةشانع زاعكا نم

 مههابشأو نامنلا ةنسلأ ىلع ع

 نئافد نم ًاريثك اوجرختسا رصعلا اذه ءارعش نأ عبارلا لصفلا ىف انينودو

 طابنتساو اهليلحتو ىناعملا بيعشت ىلع ردتقي ًابصخ مهلقع ناك دف « مطزغ ىىلاعملا

 اضيأ روصي لب « بسحف كلذ روصي ال ملزغ نم ريثكو ..اهقئاقدا نع ريك

 هوجولا ضعب نم كلذ انروص لقو َّ فههرملا قيفقرلا مهروعشو قيقدلا فرملا مهدح

 ةنيللا تارابعلا ةرثك ى ه ةثلاث ا سماخلا لوبلا قى مهمالعأ نع انثيدح ف

 .؟مه/16 لاغأ )١(



4 

 رثكأب نوهجتي اوناك مهنأو ةرضحتملا مهتايح ىلإ  درم ىعيبط ءىش ىهو « مهزغف
 نوراتخي اوناكف «تارضحتم نك امبإ تاي دبتم نكي لو « تاينغملا ىراوحا ىلإ ملزغ
 ةعبار ةرهاظو . باجح ىأ نودب ًاسمل بولقلا سملي ىذلا طيسبلا لهسلا ظفللا نحل
 نع انتاباتك ىف انحضوأ دقو « لزغلا اذه ىف ةريصقلاو ةءوزجم ا نازوألا عويش ىه
 ءانغلا ةيرظنل هتقناعم ببسي ىومألا لزغلا رعش ىف ةرهاظلا هذه ءوشن ةيمأ ىب رصع
 ىلإ اًصفد ءارعشلا تعفد ةيرظنلا هذه نأ فيكو « بناجألا ىلاوملا اهثدحتسا ىلا
 ”دم نم هنوديري ام ىدؤي ثيحب هعضوو « ءانغلا تاوصأو ملزغ نيب ةقيقدلا ةمءالملا
 نم ًاريثك ةميدقلا نازوألا ىف تثدحأ ةياغ ىهو « اهب سمهلاو ناحلألاب مهتاوصأ
 فشكتسا ىبح عستت روصلا هذه تلاز امو « تافاحزلا روص نم ًاريثكو ةئزجتلا

 . ثنحلا نزو ديزي نب ديلولا

 ةرهاظلا هذه نأ فيك « ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا » انباتك ى انطسب دقو
 ىه « ةديدج نازوأ روهظ ىلإ تعفد فيكو « ءانغلاومنب نييسايعلا لزغ ف تم

 ريوصت باتكلا اذه نم عبارلا لصفلا ىفو . كرادتملا» عراضملا» بضتقملا ناز وأ
 اعفد ءارعشلا عفد ىذلا وه لزغلا نأ ىلإ انه هبنن نأ ىغبنيو . كلذل زجوم
 اهيف ديدجتلا روص نم ريثك ىلإ هنم اوذفن ًاريوحت ةميدقلا نازوألا ىف ريوحتلا ىلإ
 . قاوقلا ىو

 ًارشك نأ كلذو « ءارعشلا نهيف مني ناك ىاللا ىراوخلاب نركقت ةسماخ ةرهاظو

 اوناكو « نهنولساري ءارعشلا ناكف « همظنو رعشلا غوص ”نسحي تافقثم نك نهنم
 بابلا اذه ىف نهرهشأ نمو . لزغلا رعش نهعم نوحراطتيو نهيلإ نوضفي اًنايحأ
 دقع دقو ةكماربلا ةيراج ريناندو ماشه نب ىلع ةيراج متمو نومأملا ةيراج بيرع
 نهسأر ىلع 3 نهنم ةفئاطل الوصف « ءارعشلا تاقبط ) هباتك رخآآ ىف زتعملا نبا

 نوعمتجيو ءارعشلل سلجت تناك » : حارحللا نبا لوقيو « ىطانلا ةيراج نانع

 (1' اهيدب هبيجتف ةردانلا ىناعملاو ةبيرغلا تايبألا مهنم لجر لك اهيلع ىليف « اهيلإ
 قطانلا دجوف اهيلع لخد هنأ كلذ نم «٠ ساون ىلأ عم اهتارواحم ضعب ىوريو
 : لاقف ىكبت ىهو اهبرض دق اهالوم

 )١( ص حارخلا نبال ةقرولا باتك 84 .



 ما

 هطيخ ىف عبوت دق ٌردلاك  اهُعْنَد ىرجف ٌنانع ْثكب

 : اهقلح قى د ع« تلاقف

 ه مس 8 م : ٠

 0 لع هانم فحجت ملاظ 0 تيلف

 1 او و 00 5 للا هلع

 املك وأ . هئايشحأ نم 5 هتعمس ىح سلا فعلا أمو

 : تلاق نأ تغبل اهف

 امد هل تكي اعقذ ىكب ام اذإ هئاكبل و ىكبأف ىكبيو

 , ىسابعلا لزغلا ىف ةقرلا» فرظلا نم ًاريثك رعاوشلا ىراوحلا ءالؤه عاشأ دقو

 مهنكر اشي نك ىراوحلا نم نهريغو . ةقيقدلا ةرطاخلاو ةلادلا ةحمللاب نيجعي نك ذإ

 انب رم 5 نهحوارمو نهبئاصع ىلع هنم ”نسحتسي ام نبتكي نكو «رعشلا قوذت ىف
 , اعساو ًاراهدزا رصعلا اذه ىف لزغلا راهدزا ىلع لمع كلذ لكو . ىناثلا لصفلا ىف

 امهيناثو « ئيفعلا لزغلا باحصأ نم امهدحأ ؛ هئارعش نم نيرعاش دنع فقن نحنو

 سوفنلا ىذؤي ام نودو قوذلا ىلع وبن نود نكلو حبرصلا .لزغلا باحصأ نم

 ١١( فيرحألا ٠ نب سابعلا

 عملو نيبسابعلاب اولصتاو « ناسارخخ ىف نولزني هئابآ ناك « ةفينح ىني نم ىلرع
  رهظيو « دادغبب هابرّمو سابعلا أشنمو «ةلودلا لاجر نيب مظتنا ذإ بجاح همعمهنم

 ةماع هيلإ بذحي ناك ىذلا حيدملا رعش نع فرصني هالعج « ءارثو ةمعن ىف أشن هنأ

 نم ءارعشلاب اهيف طلتخي « ةفرتم ةايح شيعي ذخأ دقو . ءاطعلاو لاونلل ًابلط ءارعشلا

 تايفوو 7١4/١ بهذلا تارذشو ١/٠ زتعملا نيا هراعشأو هرابخأو سايءعلا قرظنا 010(

 4٠/17 ءابدألا مجعمو ناكلخ نبال نارعألا ةعبط ) ىناغألاو م7١ ص ةبيتق نباو ؟54 ص

 تبلور وركلا ةكئاع عقم هنارروت كنت «”4ه -- *5)/1:8و ”ه؟//+م ( بتكلا راد

 . ةيرمدملا بتكلار اد ةعبطمب دادفي خيراتو١"ه/٠١1 ( ىساسلا ةعبط )و



 ا

 دقو . مهنوجمو مهتعالخ ى ى درتي نأ نود نكلو « ساون ىبأ ريغو ساون ىبأ لاثمأ
 : زتعملا نبا لوقي كلذ قو م نودو قمعت نود نكلو بارشلاو سنألا سلاحي رضح

 نم لضفو قالخأ نساحمو مرك كلذ عم هلو ةفعو رتس ىلع ةوتفلا ىطاعتي ناك »

 ةركلل فصو هراعشأ قو . « كلمب ام سبح الو امههرد قيلسي ال ًاداوج ناكو « هسفن
 . فرظ هيف ناك هنإ نوأوقيو . ةضايرلا هذه سراب ناك هنأ ىلع لدي ناخب وصلاو

 فرعلا بابسأب ذأ ىذلا هرصع ى بذهملا ىدادغبلا ىبرعلا لاثم ناك هنأكو
 ىضم دقو . فهرملا قيقرلا هروعشو بذهملا ىصملا هقوذ ىف هرثأ هل ناك ًاذخأ ميعنلاو
 سابعلا ناك » : جرفلا وبأ لوقي كلذ قو « هبحو هفطاوعب ىنغتلا ف هتايح قفني
 هيناعملو قنور هرعش ةجابيدلو نسح بهذم هلو . . اًعوبطم افي رظ الزغ ًارعاش

 نم ءىش ىف فرصتي الو ءاجه الو حيدم ىلإ لزغلا زواجتي نكي ملو فطلو ةبوذع
 ىق بنطأو هئارظن ىلع ةضورلا باتك ىف دربملا سابعلا وبأ هم دقو « ىناعملا هذه
 ناك : لاقو « هنومدقي رعشلل ةاورلا نم ةعامج تيأر : لاقو . هفصو
 ناكو « ًاقساف نكي ملو الزغ ناكو « ءاسعلسلا نم نكي ملو « ءافرظلا نم سابعلا
 هدصق ناكو « هرعش ف نيب كلذو « فرتتلا ديدش بهذملا ىكولم ةمعنلا رهاظ
 ريثك مالكلا عساو ركفلا ريزغ "ال زّمغ الوبقم ًايلح ناكو ٠ بيسنلا هلغشو لزغلا
 لزغلاب هراهتشا حتف دقو . ؛ ًاحادم الو ءاجه نكي ملو « هدحو لزغلا ف فرضتلا

 ةينيمرأب هتاوزغ ىف هبحص ىبحو « هئامدن نم حبصأ ىبح « همامأ ديشرلا رصق باب
 عّنصب هرمأ هيلعتلادأ وأ هيراوج ىدحإ بضاغ اذإ ناك هنأ كلذ « ناجيبرذأو
 « عطقنا ام امهنيب لصتيو «هيلإ هتبحاص دوعتف « ىلصوملا مهاربإ اهيف ىنغي تايبأ
 ىبح لعفت ملف ٠ ىضرلاب « هأدبت نأ عقوتو « مصتعم ا م أ ةدرام بضاغ هنأ ك كلذ نم

 نب لضفلا ليقو ؛ ىكمربلا رفعج كلذ فرعو « شيع رمأب راصو « هتق رأو | ها

 نأ ثبلي ملف « « اثيش كلذ ى لوقي نأ هيلإ بلطو ةصقلا سابعلا ملعأف « عيب رلا

 : لاق

ِ 

 بضغتم فبتعتم امهالكو ندجتم امهالك نإقشاعلا

 م ع #َّ 2 صا .



 نا

 بنجتي املق ميلا نإ مهترجه نيذلا كتّبحأ حجار

 لطملا رق ةلرلسلا نو بحب نإ ّينجتلا نإ

 ةدرام ىلإ رداب اهعمس املف « ديشرلا اهب ىتغف ىلصوملا ميهاربإ ىلإ اهاقلأ
 دش آو قام ميد فلآ نيرشب عبو ساما تأ ليو. اهاضرتف

 . اهلأ نيعب رأب ديشرلا

 « ركسعلا 0000000506 نيبو هنيب ةلصلا تدقعناو

 ركي ذخأو « هبلق تعقوف « زوف ىمست ةليمج ةيراج هدنع ىأر نأ فداصتو

 بح دادزي وهو ؛ هنع دصت تناكف « هبحتفرعو « اهديري امنإ وهو « هتارايز نم

 : هلوق لثع هنع اهضارعإ ريوصت نم رثكأو « هيلع لبقت ال اهنأ نم ىوكشو
 مسجلا لحان كتيأر ىلع مْلُظلا ةّيمس مولظ لاق

 اي عضو ملعلا نأ ةالصقاف ىلق ىَر نم اي

 ىق قشعلا نارين نم هتعلد امو هداهس ًاروصم هعرضتو هاوكش نم رثكي ذخأو

 اهنأكل ىبح « نوتفلا لك اهب نتفيو بحلا لك اهبحب اهب ًاماهتسم ادغو « هبلق

 « دحأ هدجي مل ًادجو هدجوو اهب هتبابص فصي ًامئاد وهف « نونجنلا ادغو ليل تدغ

 وأ ةديصق ى ال كلذروصي ىضم دقو « ةقرحلا هرانب لطصيل ىتح هقمعتي ًادجو

 عفتري هنآل « اعتمم 25 ءاذغ نيوتنلا هيف دجت « عئار ناويد ىف امنإو ةدودعم دئاصق

 دمخي ال بح نم فصي امب « ىومألا ىرذعلا رعشلا عافترا ةداملاو سحلا نع

 ظ : هلوق لثم نم « هراوأ

 ٌرادقألا ةقرستو هك لات ةجاجل نوكي ام لوأ بحلا

 رابك قاطت ال َر ومأ تاج ىوهلاََجُل ىفلا ك لس اذإ ىح

 راو اهعمد كريغل انيع رعدساف كنيععومدةاكبلا فرن

 زاعت ءاكبلل ًانيع 'تيأرأ اج ىكبت هنّيَع كريعُي اذ نم

 اصأ : هدصقأ )١(



 ما

 : هلوقو

 اوقشع ْنَم نوقشاعلا هب لان دقو رو اهب ا ْمَرْحَأ
 قرتحت ىْمو سانلل ٌءىضت تدِضن لاذ ناك“ تري

 « تضمو ةريصق ةروز هتراز ابرو « تالسارملا اهنيبو هنيب ريكت تناكو

 ًاريصق وأ اليوط هرجهت نأ ىلإ ترطضا امبرو «هباذعو همال آو هتارسحاهءارو ةفلخم
 ءاكبلا رحأ ىكبيو عزدلبا دشأ عزجي ناكف « اهل هتارايز ضعب ىف هنع روزت نأ وأ
 : هلوق لثع

 اودكر ىرهلل ىنرظقيأ اذإ ىتحح مهتدوم ىفقاذأ نيذلا ىكبأ
 اودِهَع نإ نوفوي مهبسحأ تنك دق مدهعب اوفوي ملو ىلع اوراج

 دَحَأ هب رمعشي مل حناوجلا نيب مكبحو ايندلا نم نجرخأل

 : هلوقو

 دك ارلا ٌمالظلا ىببَّذعو ىنع ةَقيرط َدَس ليللا تيأر ال
 ثئاق ميدلام ريحت ىمغأ هناك ءامسلا دبكى مْجنلاو
 دجاه ولحن وهو جلاعأ انمي هدم داقلا را نم .تيفاث
 دقاربانب رهاسالا فن كاف ٠ ”ةقرخ قرع نرش نيب تيقلا

 : لوقي ةعوطقملا هذه ةديصق قو

 دِلاولا ريغصلا دلولل قرام اهبلقك بولقلا نأ ول هّللاو

 جحو ىبءابعلاتيبلا ءارمأ ضعب كلم ىلإ روصنم نب دمحم كلم نم تجرخو
 لثم نم ةريثك راعشأ ىف همايهو اهل هبح ًاروصم رازغ عومدب اهيكبي ىضش « اهب
 : اهيلإ اهب لسرأ ةيرعش ةلاسر نم هلوق

 يبيرغ قارعلاب رقوشم ءاعد ىبيجأ نيملعلا ءاسن ني أ

 ىبيحن لوطو ىلاوعإ ةدشل هقورح مقأ ام ىلاتك تعبتك
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 ظ 2 9 2 2 .٠

 ('بونذ حس ساطرِقلا ىلع حست ةربعب طخخأ أم ووو . طخأ

 ىوحشو مكدعب ىلوحن لوطل 2 ىنتفرع ام ىنترصبَأ ول زوف ايأ
 و

 ىبيصن نانجلا روح نم ثكتيلف تينا نإف نيصن ايندلا نم تنأو

 0 نى 2 2 6 هج

 تيبخ» لك“ أذ ةبرق نواف مهلك نوبحملا هركشي نّيَّبلا ىرأ

 اهبحو اهمساب فتهي لظ دقو « دحأ بذعتي مل امك اهب هباذع هل داعو « تداعو ]

 ضعب ىلإ هل مالغ عم جرخ هنإ لاقيو . نيعستو نيتنثاو ةئام ةنس هتينم هتفاو ىبح

 وهو « هفرط عفرو ةرجش تحت ىلتساف « ديدش فعض هارتعا دقو « ضايرلا

 هِنَجش ىلع ىكبي ادرفُم  ٌهِنَحِم نم مسجلا ”يقساي

 هندب قى ماقسألا 5 هب ٌتاكبلا ا املك

 عمسف ٠ درغي لعجو « ةرجشلا ىلع عقوف رئاط لبقأب « هيلع ىمغأ مث

 : لاقو « هينيع حتفو « هديرغت

 هنئَف ىلع ىكبي رئاط  ىِجَس ٌداوفلا داز دقلو
 5 2 ف ْ 7
 هنكس ىلع ىكبي انلك 2 ىكبف ىّقش اه هْفَف

 ظ . هسفن هيف تضاف ًاديدم اًسفنت سفنت مث
 ةلازجي زاتمب هنأو ىت رهاط ىرذع سابعلا لزغ نأ انمدق ام لك نم حضاوو

 ى نيعم نم دمتسي امنأكل ىح رطاوحلاو ىناعملا ةرازغب زاتمي امك هتبوذع عم ظفللا
 ىتأت اهنأ ريغ « عيدبلا روص نم ءىبش ىلإ انايحأ دمعي ناكو . بضني آل هسفن
 . عفدنملا ليسلاك اهقالطناو ةفطاعلا ةوق ىف ريثأت ىأ رثؤت الو « ًاوفع

 (' (يقرلا ةعيبر

 ناكو « هؤشنمو هدلوم اهب « ةّقرلا لهأ نم ع« تباث نب ةعيبر وه
 «ىدهملا عمس ىلإ قر ىبح ؛ عيشي هرعش ذحأف « ةركبم هتيرعاش تحتفتو « ًاريرض

 تكنو ١١4/5١ ءابدألا مجعمو 0 ل . ةولمملاولدلا : بونذلا 10 ْ

 . 63 نم ناتها لا نبا هرامغأو:ةايغأو ةيييو قرطلا (9
 ( بتكلا راد ةعيط ) ىقاغألاو ١هال ص
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 * .ح هنأ ريغ . اليزج ءاطع اهيلع هباثأو . دئاصق ةدعب هحدف « هيلإ هصخشأف
 « هركذ لامخإ ىف ًاببس ناك ام « اليلق الإ هحربي ال ناكو « هيلإ داعف ء هنطوم ىلإ
 اًنئيش بدآلا بتك هل وردت ملو . دادغب ىف ءارعشلا ةطلاخيو ءافلخلا طالب نع هدعبل
 نب سابعلا ىف املاق ةعيدب ةديصق نم ةعوطقم هل تور امتإ ىدهملا ى هحندم نم

 : لوقي اهيفو ء ديشرلا ىفص سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم

 اهلاقامء ٌدَّلخم تنأو ءال: لق ردمحم نب اي سابعلل ليق ول
 اهلاخ وأ اهَمَع كلتتدجو الإ  َةلْصَخ مراكملا نم دعَأ نإ ام ص ٠ 2 ] #ََ ص 28و 6

 اهلاله تنكو اهبكاوك اوناك ةدلب ىف اورياست كولملا اذإو
 . اريرم ءاجه هاجهو ءاظيغ "نجف « نيرانيدب هيلإ ثعب ذإ ًاسخب ءازج هازجو

 . ةعلخو مهرد فلأ نيثالثب ةعيبرل رمأو « سابعلا ىلع بضغف ةصقلا ديشرلا ملعو

 ؛ىمتاسلا دكيسأ قينديزز مهنه 0000 ىلص نميو

 ) ىباهملا محاح نب , ديزي ءاطعلا ف هل عس أ اما 4 ليمج ريغ اًدر هدر دق ناكو

 2: ةرئاسلا هتايبأ لوقي ىضف

 _ متاح نبا رغألاو مْيَلُس ديزي 2 ىَدّنلا ف نيديزيلا نيب ام ناتشل

 لاسم ريغ لاومألل دّْرَألا وخأ ىتفلاو لاملا ملاس مدس ديزي“
- 

 مهاردلا عْمَج ىسيقلا ىتفلا مهو هلام فالتإ ّىدزألا ىفلا ٌهَهَن ياو س - 8 2 م

 3 لهأ ةلضف ىننكلو ] هتوجه ىنأ ماتَمَتلا بسحي الف

 : رتعملا نبا لوقيو « ًاريثك الزغ رظن 0

 3 و حصأ الو عبطأ دجأ امو « : يح ناق نمأ قل أ هنإف لزغلا ىف هرعش

 ادرس ساون ىبأ لزغ ىف نأل ساون ىبأ نم الزغ رعشأ ةعيبر ناك » : اًضيأ لوقيو

 ناك ذإ حيرصلا لزغلا ىف كلّسي هلزغو . بلع لهس: ملعب اذه لغو اريك

 تناك « ةمدَع » اهل لاقي ةيراج نهاوهي ناك نمو « ىواغلاب بسقل ىبح وهل هيف

 : هلوق ةلكاش ىلع اهب ىنغتي لظف « هبلق ىف تعقو « ءايسيقرق لهأ نم لجرل "ةمأ
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 ع ا # ر هرج

 (!7انيزحلا بصلا ىمَحراوكشيعب انيهرلا َىلعلا ىقيطأ ةمثعا

 انونجلا ِكَرئاز تشثروأ دقف  هيمحراف كل ارئاز قلعت

 انيملاعلا بر هللا ىلاعت اولاق شانلا كآر نأ الو
 - انيفصاولا ْفْصَو قوف ًالامج هيرٌكْشاف كبر ِكاطعأ دقف
 2  انويعلا ِتْدَيَق تريدأ نإو انينح ىماثلا تنعر تلبقأ اذإ

 فه قشش كلو اهب فتش ةيراج لوأ اهنأ رهظيو « ةريثك راعشأ اهيف هلو
 .فرخأب فش صاخر ىسمست دادغبب خرتكلا ىراوج نم ةيراجب اه دعب
 : لوقي اهيفو « احاد دل

 2و ص ّ َء 2

 حاد 0 ةهيحح | نم | 1 ىحاص ريغ ىلإ حاص

 رحارج ريغ نم كل ١ ليتق هلل»و 2 انأ
 رحامرلا رمص الو ال  ىنتلّدق بفيسب ال

 م

 ست و ى رع ٍ - | 5
 رح رمو نسحي و لدبو ٍلكشبو

 4 4 هي مم :
 ىجاقالاك _رغثو# ن | ٍددويص نينيعبو

 حانجلا ًصوصقم كل ًامامَح تنك ىتتيل
 همايهو هبح اهيف روصي اًضيأ ةريثك راعشأ « داعس » ىمست ةيراج ىف هلو

 : لوقي اهيف هدئاصق ىدحإ قو ؛« لئاسر نم هب هلسارت تناك امو

 ِ او 56 0 2
 مّسْنلا بْيَط وبيبح مسن الإ  ُهَل ةاود ال ُءاّيَع ءاد بحلا

 مّقب هتقصلأ مق مارح امو ةَسّلاخُم تّليِن مف نم ةلبقوأ
 نإ لاقيل ىح « ناسل لك ىلع رشتنيو هرصع ىف عيذي ناك هلزغ نأ رهظيو

 . هرعش ىلإ هنم نعمتسي ىمح ةقرلا نم ةريضعسإ عقد ىلاللا نه ىديهملا ىراوج

 هراعشأ نوبتكي اوناك طسسبلا ىعناص نأ نم ىوري ام راشتنالا اذهب لصتيو

 . بحلاب قلعملا قلعلاب ديري )١(



 ا

 - راد طسب نم ميدق طاسب رود ىف ىأر هنأ نييسابعلا ضعب ثدح دقف « اهيلع
 ْ : تاببآلا هذه ةفالحلا

 لوقتمل لطابلا اذهو اهاوس َةّلخ تلدبت دق ىنأ معزتو
 لعفت تنك نإ كاشاح معن تلاقف هوريغب قيدصلا عاب نم هللا احل

 لدبت نم هدعب رظناف كبيحري ىنَتُمَرَص ام اذإ ًاناسنإ مرصتس

 لامجو هتسالسب عوري ىذلا « لومصملا وحنلا اذه ىلع هلك ةعيبر رعشو
 /١9 ةنس قوت هنإلاقيو .ةفيطللا ىناعملاو قفدتملا عبطلا عم عهظافلأ ةعاصنو هتجابيد
 . ةرجهلل

 ةقدنزلاو نونا ءارعش

 « ةطرفم ةرثك رصعلا اذه قرمحلا فصو نم هب طبتري امو نوجملا ءارعش ربك
 ناكو « سرفلا نم تناك ءارعشلا ةريك نإف « ةفلتخحم بابسأ كلذ ىلع تلمع دقو
 سوفنلا بارطضا ىلع دعاسو « داحلإلاو ةقدنزلا نطبيو مالسإلا رهظي مهنم ريثك

 ةيفسلفلا بهاذملا عويشو ةينيدلا لحنلاو تالاقملا ةريك لوقعلا ليع كشلا طلستو

 نم مهنيب نم ناك دقل لب « ةيمالسإلا عمتجملا معقب نو ردهتسي ني ريثك لعج ام

 امنأك ىلا ةساخنلا رودو قيقرلا ةرثك ىلإ عجري ناث ببسو . اهطحت اهميطحت ديرب

 ىلإ دتميل ىبح « روجفلا نم ليلق ريغ هبحص ثبع وهو . ثبعلل اقاوسأ تناك

 . اًنعينش ايقلخ ًاطاطحنا  هبارضأو ساون ىبأ دنع  روصي ”الزغ ناملغلاب لزغلا
 طباورلا لالحنا ىلإ ىدأ امم « ءامالاو ىراوجلل مهذاختا ةرثك وه ثلاث ببس
 نكو « ةرحلا ةيبرعلا ةأرملا ناكم نذخأ ذإ « ةيلزنملا ةايحا ىلع نهطلستل ةيعامجالا

 لاذتبالاو نوحملاو وهللا ىلع نأشن دق "نك نهنم تاريثكو « سانجألا تافلتخم
 . ةنصحلا ةيبرعلا ةأرملا اهفرعت نكت مل ةئشنت ةعالحلاو

 ةلودلا دعت كلش ريغ نمو « نوجلا نم ةداح ةجوم رشتنت نأ هلك كلذل ىعيبطو



 مرام

 ناكو ةقدانزلل اناويد ذنجتا هنأ فو رعمو «ةجوملا هذه راشتنا نع ىدهملا ذنم ةلوئسم
 اهتدح غلبت ةجوملا تذل. عنصي مل هنكلو «نوجملل رخآ اًناويد ذختي نأ هب اًثيرح
 لب « ءافلخلا نم هالت نمالو وهال انكاس كرح مل هنكلو ديشرلا رصع ذنم ةفينعلا

 حص نإ « ةناح هنأك رصقلا ادلغ ىتح « ًاعساو اًماهسإ نيمألا هنبا اهيف مهسأ دقل
 اذه عويش نع دح دعبأ ىلإ نلوئسم نيملكتملاو ءاهقفلا سفنو . ةاورلا هيوري ام

 وعدي ام نيلمهم ةصاخلا مهثحابمب عمتجلا نع نولسغشي اوضم دقو داسفلاو قسفلا
 ىف ملوح نم ءارعشلا ىضمو . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم نيدلا هيلإ
 نم ةرصبلا خويش خرص انقحو « روجفلاو نوجملا ف نونعمي دادغبو ةرصبلاو ةفوكلا
 ءاسن هب دسفي ىذلا حيرصلا ىداملا هلزغو راشب هجو ىف رانيد نب كلامو لصاو او لاثمأ

 ىهتناو « لزغلا اذه نع هاهنف « ىدهملا عمس لإ .مهحايص عفتراو « اهنابشو ةرصبلا

 سفنو .توص امل عفتري مل دادغبو ةفوكلا خويش نأ ريغ « ضضمو هرك ىلع

 لزغلاو قسفلا دادتشا عم « ليوطلا تمصلا اومزل راشب رصع دعب ةرصبلا خويش
 نم غلبي ال ناكو « ريخألا لزغلا فرعي ال ناك دف « ناملغلاو ءامإلاب شحمفملا

 . هل ىلاتلا ليحلا هغلب ام ءامإلا لزغ ىف شاحفإلا

 ىف رصعلا اذهل اعيمج دادغبو ةرصبلا تقبس ةفوكلا نأ هيف كش ال ىذلاو
 ةريبك ةساخن راد كلذل ”دعأ اممناكو « اهينذأىلإ امهيف تقرغ ذإ « نوجحلاو قسفلا
 اهيلإ بلج دق ناكو « نيمار نبا راد ىهو « ةيمأ ىبب رصع رخاوأ ذنم اهب تماق

 « ءاقرزلا ةمالسو ةحّيسبرو ةدمعس لاثمأ تاينغملا هئامإو زاجحلا نابق: نم تاريثك

 ثعشألا نيدمحو رامعنب ليعامسإ لاثمأ مهريغو ةفوكلا بابش نم ريثك نين علرتو

 انامحأ ولخت ال ىلا ةيداملا راعشألا نم ًاريثك نهيف اومظنو ) 0 ”دئرلا نب , ةعارستو

 ةبلاو لاثمأ ءاعلحلا نايا نم ةريبك ةعامج ترهظ نأ ثبلت ملو . ١" شحفلا نم

 ظ . دايز نب ىحيو سايإ نب عيطمو
 ناملغلاب ذاشلا لزغلاو ةعالخلاو نوحملاف فرسي وهف ءاديرم ًاناطيش ةبلاو ناكو

300111111110 
 دادغب خيراتو م7 ص زتعملا نبا ةبلاو ىف ا ( كا راد ةمط رادنإلا

 .هاذ/ا“ . اهدعب امو 057/1١ هو اهدعب امو

 رظناو ١47/15 ( ىاسلا ةعبط ) فاغأ (؟ )
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 بدأ ىذلا“ وهو « !')مورلا ق هبسن ذإ « ةيهاتعلا قب هنم مهافعأ دقو « هذوذشو

 دقو . نيدلا ثيبخ ناك هنإ جرفلا وبأ لوقيو « ةاورلا لوقي ايف هدسفأو ساون ابأ
 رهاجي ناك فيك روصت ىهو « زتعملا نباو جرفلا وبأ اهاور اًفارطأالإ هرعش بهذ
 ةجراخ نب ركب ةرهاجملا هذه ىلع هتعامجو اًنابأ اوفلخ نمو . ةيصعملاو قسفلاب

 فرصو ةقارولا نم بسكتلا ىلع ًارصتقم شيعلا قيض اقارو ناكو « دسأ ىبب ىلوم
 قشعتو مهتاناحو نيرامحلا .لزانم ُْق بارشلل ًارقاعم ناكو «ذيبنلا ىلإ هبسكي امربكأ

 ةجودزم ةديصق هيف هأو « قريصلا ىدابعلا عاربلا نب ىسيع هل لاقي بنار امالغ

 : 59 لوقي هرفو َ مهتريدأو أو مهدايعأو مهعئارشو ىراصنلا اهيف ركذ

 رو قر

 ٌدودَقَم ىدبك نم هناك دوقعم ةريصخ ىق  هرائنز

  ىلحلا داسفلا اذه ىف ةفوكلاءارعشءارو اونعمأ نأ ةرصبلا ءارعش * نم ريثك ثبلب مو

 ىحراذعلا تعلخ الو تنجم ام » : ساونوبأ لوقي هيفو ؛ 'ىكراخلا مهدوقي

 ع هكلسم انكلسو هب أ ام نحن انلثتماف مشنح و كلذب رهاجف ىكراخللا ترشاع

 ةرصبلا ءارعش لقني نأ اًيعيبط ناكو . "7 هيلع ”لايع انيهذم بهذي نمو نحنو
 اهب نوميقيو اهيلع نودفي اوذخأ ذنم دادغب ىلإ ىلحلا للحتلاو داسفلا اذه ةفوكلاو
 نيروهشملا اهناجم نمو . ساون وبأ مهمدقتي « ءافلحلا نم هالت نمو ىدهملا دهع ىف
 ىلا هتديصقو « هنيدو هتءورمب ًانواهتم ًانجام ناك » : جرفلا وبأ لوقي « ىثاقرلا
 ةصاخلا ىديأ ى ةلاذتبم « سانلا ىف ةرئاس ةروهشم نوجماو ةعالحلاب اهيف ىصوي
 : اهلوأ ىلا ىهو ةماعلاو

 ومئات ق'دوبحلا ةّيمو2 دتاوعإ ىلإ ىقاقزلا تا

 نيب شارهاو رامقلاو رمحلا برشو ناملغلا ىف تناك اهنإ زتعملا نبا لوقيو
 اهناندو اهتحفتنو اهتحئارو رمحلا نع ثيدحلاى اوعستا دقو . 7 بالكلاو ةكيدلا

 . مهرينانزو تابهارلاو نابهرلل اليوط ١ اوضرعتو ٠ اهتريدآو اهتاناحو اهتاقسو

 ىلع "صني نينجاملا ءاعلخلا ءالؤه نم ريثك نع ثدحتي اميح جرفلا ابأ ىرنو

 010 .517/15 (بتكلا راد ةعبط ) ىفاغأ ( 4) . اهدعب اهو ١45/15 ىناغأ
 . ؟؟١ ص زنعملا نبا (ه) . ( ىماسلا ةعبط ) ىفاغأ ( ؟)
 . "05 صزععملا نبا ()



 انام

 . ىرنام وحن ىلع ءارغلا هتعيرشو مالسإلا نم موقورمو مهتقدنز ىلع وأ مهنيد ثبحخ
 ىلع اوناك مينأكو « سايإ نب , عيطمو دراجسع دامحو ةيوارأا دام> نع هثيدح ىا

 رف ةقدانزلا نم تاكو . رئابكلا فارتقاو تاذللا ىلإ وعدي ىذلا كدزم بهذم

 نم ريخو ةايحلا عّستسم نع فارصنالاو دهزلا نم هيف امو ىنام بهذم بح اوبرسشأ
 ظ . ىدزألا سودقلا دبع نب حلاص ملثم

 نوجاو رمحلا ىف ذئنيح اوطروت نم نيريثك نأ ظحالن نأ ىغبني هنأ ىلع

 مدأ قيرفلا اذه لثمب نم ريخخ نمو « اوب ؛انأو مهبر ىلإ اوباتف اوداع 5 مههتايح لئاوأل

 هرمأ لوأ ق ناك » : : جزالا وا لوقي « زوزعلا دبع نب رمع ديفح زيزعلا دبع نيا

 ! ةدومح ةقيرط ىلع تامو رمتام دعب كسن م « بارشلا ىف اكمونم اًنجام اعيلخ

 رقي نأ نبع طوس ةئامنالث هب رغب رمأف « قيدنز هنأ ق كش ىدهملا نأىوريو

 نيأف : ىدهملا هل لاقف « نيع ةفرتط هللاب تكرشأ أم هللاو : لاقف « ةقدنزلاب

 : كلوق

 ليوطلا ليللا ىدَم ىف ىليلخ قساو ىنِقشا
 1 ا ما تي رك لطظ ١ ىف ةوهق

 ْ 8 7 0ص

 لولطلا تثعن دغ
- 

 . ليبَجُتزلا معط لثم 2 اهنم' هلا ناسل قف

 نيب وأ .ةبقنا :نفا+ "انيق كاحلي نم لق

 9! رديسلملا . - نم ىرخأ ج راو اهعد ٠ تنأ

 ىَقْسَتو 0 [مويلا -(شطعت

 تلق ام لوقأو « ذيينلا برشأ ؛ شيرق نايتف نم ىف تنك : ىدهملا لاقف
 ”قرو هليبس ىلخف . هيف تككش الو « طق هللاب ترفك ام هللاو ؛ نويحلا ليبس ىلع
 ةقدنزلا ءارعشز ربأ نم ةثالث دنع فقن نحنو . نيريثك 6 لاثمأو . ؟؟)هل

 . سودقلا دبع نب حلاصو سايإ نب عيطمو درجت دامح مهو ناو

 )١( سودرفلا قيحر ىلإ ريشي (”) ىبس .قارعلا داوس تاريجن نم : ليب .
 اهدعب امم 8 هك ىفاغأ (4) . دلب ىلإ دلب نم اهلمح- : رمحلا .

 ل 5 57 رو .  60كمتشيو كمواي : كاحلي .٠



 رهظيو ء لئبتلا ىرْي الين نبأ ناك ؛ةفركلاب هؤشنمو هلصأ «ىلالا نم
 هب رم اًمبارعأ نأل دا ل هنإ لاقيو « ًاركبم .ملعتلاو سردلا ىلإ ههجو 2
 مالغ أب تدرجعت : هل لاقف « نايبصلا عم بعلي ناي. رع وهو دربلا ديالش عوبا ف

 نقتأ ىبح « بدأتلاو رعبا لا افكاع لظو . ادرجسع ىمسف تيرغت ىأ
 عم نوجماو وهلل غرفي ىضم هنأ ريغ « نيبدؤملا نيملعملا كلس ىف مظتناو ةيبرعلا
 و و : .ناقربزلا نب دامحو ةيوارلا دامح : هييحاص

 نومدانتي ةيوارلا دامحو ناقربزلا نب دامحو درجع دامح : نودامحلا مل لاقي ةثالث

 سفن مهنأك اوناكو « ةرشع لمجأ نورشاعتيو راعشألا نودشانتيو بارشلا ىلع
 لب « بسحف انجام نكي مل وهف . « ةقدنزلاب نؤمري ًاعيمج اوناكو « ةدحاو
 هلاق ام عبارلا لصفلا ىف انب رم دقو ؛ نوبحل تبرأ اك" ةقدنزلا هحور تبرشأ
 اذإ ىبح « نودلا ىلع هفوكعل ةقدنزلاب ىر ادامح نأ نظي ناك هنأ نم ساون 0

 هنأ فرعف « هل اجوازم ًأرعش مهتالص ى نوءرقي مهدجو ةقدانزلا نجس ف سبح
 نب دامحو ةيوارلا دامح عم لصاوتي ناك ام وحن ىلعو . مهتمنأ نم امامإ ناك
 ىحنو سايإ نب عيطم لاثمأ نم ةقدنزتملا هنطوم ناجم عم لصاوتب ناك ناقريزلا
 هئوحم نأ رهظيو « ةيسايعلاو ةيومألا نيتلودلا ىرضخم ىف كاسي وهو . دايز نبا
 ةرجهلل ١7 ةنسلتق نأ كل ظ هنأو دي زد نب ديلولا ءامدن نم ناك هنإلاقي ذإ ميدق

 لب « رجدزي الو ىوعري ال قسفو رجفو نوجم ةشيعم شيعي ذخأو « هنطوم ىلإ داعف
 لوقيل ىح « ًارهاجم هتقدنزب حرصي انك ءافوشكم اًنيراع احيرصت كلذب حرصي
 : قارولا رواسم هيف

 قيدنز كانلق ال كيلإ اوءاج مهتبّصُعو اناصيدو ىنام نأ ول و

 عضاومو 4 47/ 4 ظحاحلا ناويحلاو»و 4 ناغألا هرامشأو ةرانخأو ا ١

 نازيملا ناسلو . ١١/١ - ١١4 (ىراحلا مجعمو ا نا - مال ص
 7 دادغب خيراتو ناكلخ نبا,», ١ ءابدألا
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 00 ” يافكا ة : سا وا َ .
 ٠ قيراتعم جن ريد قدنزتلا أدو املخن لم ديحوتلاو ةدادعلا تسب

 هئباعيو . ةقدانزلا سور نم امهبارضأو ناصيدو ىنام هيأ, ف  قوفيوهف
 : الئاق هنوجمو هتقدنزب هيلع ادهاش ناقربزلا نب دامح هقيدص

 ير

 دامح هتالص تقو مبقيو ِهرَدَق فرعي ناك ول ىتفلا معن

 ٌدادحلا اهئسي مودقلا لثم هقفنأف ناندلا هّرفاشم ْتََدَه

 الب هيايحلا مري هللاسيبفا ديب انانألا بيوع ليلا
 نم دعب هيف ذخأ ا اًصاهرإ همزل ىذلا درجع هبقلو هابص ىف هيربع ناك امنأكو

 « نيتاسبلا فو ةريدألا فو تاناحلا ىف اهبلطي ناكو . تاذللا بلطو ةحابإلا

 نم هريغو سايإ نب عيطم عم هلدابتي ناك افوشكم الزغ ناملغلاو ءامإلا ىف الزغتم
 فارتقاو ةحابإلا مرحت ىبلا هتوعدو مالسإلاب نيئزاه نوحملا ىف هعم نونعمب اوناك

 رجفلاو قوسفلا ىلإ باوبألا مل حتفت ىتلا ةقدنزلا ىلإ اوزاحنيل ىتح « تاركتملا
 ؤ ظ . رجافلا

 ليتل ةادأ همدختسيف « روصنملا عمس ىلإ نوجيو قسف نم هيف ناك ام عفتريو
 « ىدهملا هنبا اهدنع عفتريو ةيعرلا نيعأ ىف طقسي ىتح « حافسلا هيأ نب دمحم نم
 ليمي هلعج ذإ « انيس ًارثأ هيف كرتو « هب دأو "لبق نم هب لصتا دق ناك هنأ كلذ

 ةرصبلا هالوف هيخأ نبا رس كتهي نأ روصنملا ىأرو . نوب نا نم ءىبثو وهللا ىلإ
 فشكو ؛هل هءاوغإ لك أف « ًادامح هبحصأو نسحلا نب هللا دبع نب مهاربإ ةروث دعب
 : هلوق لثم نم ةفلتمم حئادم هيف هلو « هنوجم سانلا

 اناصغأو اقارعأ سانلا مركأ اي اناب ذإ سابعلا ىنأ دعب كوجرأ

 اناّبلاو كسلا انيف كدوع جمل هّبراصع موق ىلع دوع جم ول

  ىسابعلا ناملس تنب بنيز هيبأ معةنباةرصبلا ىلو نيح دمحم بطخنأ ثدحو

 بلطف مهيذؤي نأ ىأرو « هلقع ق هنوري اوناك صقنل هل اهوجوزي لف « اهاوهي ناكو

 دمحم اهاخأ هيلع ظفحأ امم راك أو مظنف 2 هناسل ىلع الزغ اهيف ظني نأ دامح ىلإ

 « ةرجهلل نيسمخو ةئام ةنس لئاوأل قوت نأ دمحم ثبلي ملو « اهلهأو ناملس نبا



 ظ م1

 : هلوق لثمب اًرا> ءاكب دامح هاكبف
 7 و

 اروهدلا ترهق دف تتح اع فخي- :انيكتس. امئاخ .رهذلل ترض
 ئ : ْ

 اروبقملا كلبق تنك  ىبتيل لبال« كتوم نيح تم ىتيل

 هيلع رج دقل لب « بسحف ناملس نب دمحم بضغ ةرصبلا هاوزن هيلع ري لو ظ

 هنأ تالذ « ةرصبلا رعاش راشب نيبو هنيب تبشن سيطولا ةيماح ءاجه ةكر عم ضي

 فنفو 2 ءاجحلا امهنيب مجعتلاو هاجهف «© هنوبش اوناك نم ضعب هيلع دسفأ

 ف هاوقي ام امهنم لك ىلإ لقني ناكف « امهنيب شيرحتلاب امهيرصاعم ضعب
 راشب ناكو . راجحألا ترثاكز ءم'دم رجح هفذقي نأ لواحيوروثيف ١ هبحاص

 ىرخأ ماهسبو ماهسلا سفنب هيلع 0 3 ةقدنزااب هئاجبه نم 0 س هتقدنز مم

 هنم انوهم هتراذقو هسن دو هتقلخ حبقو هامعب هوجهي ناك ذإ « ءاذيإ لقأ نكت مل
 افارطأ عبارلا لصفلا ىف اندشنأ دقو « فافختسالا دشأ هب افختسمو نيوهتلا نع

 نمو . تاج زلاو ,تايمآلا وجه نم [اعيمح اريكأو 6 ا ءاجملا اذه نم

 هل هئاجه ق عيش 60 « ةكرعم لا كالت ق هيلع ىلعتسي ناك آدامح نأ ققحلا

 ظ َ هأوق لثم نم ةرم ةب رحس

 هيتلا نم اراشب ثنكمأ  دقف مكيلع راشب هات نإ
 8 ع 0 ىو 2

 ةيميدت رح نكي ملو | همسأب 4.ةييهيس ذإ كاذو

 ٠  [ 35 1ا .9 3 ْ .٠ 1
 هيئاجم (0ىىسفن <2توجه ىنكلو ًاراشب حجهأ مل

 امونكاو « زمالا ىفعب هزملي سايإ نب عيطم عم هوو هثبع ضعب ىف هارنو
 ىد عم هتقادص تلصتاو . ني داوتم نيقيدص اناك دقف « ءاجحملا ىف ناعفدني ال

 ةرخأب بانأو بات هنإ لاقيو « ةقدنزلاب اميستم انجام اًعيلخخ هلثم ناكو « دايز نبا

 هبتكف « هنوجيو هكتهت ىكحو هيلث هدناع ركذ اذإ ناك هنإو ههابشأو أو ًادامح اجهو

 : ةديصق نم دامح هيأإ
 ' ظ

 ىصاقتناو ىمْتص ريغب مل هي اال ككشن ناك نإ

 - صاصيقلا نم نامألا لك انمآ متشاف كيلعف



 ا

 ىصاعملا ىلع مقملا انأل 2ىنتيكز املاطلف

 (١ىصانُم ىبع لضانم ت  ركذ اذإ تنأ مايأ

  صارجلا نم تاقبوملا ب  اكترا ىلع تنأو انأو

 قيدصلل قيدصلا بجاو نع اهيف ثدحتي هئاقدصأل ةريثك ةعيدب تابتاعم هلو ظ

 : هآوق ةلك اش ىلع فطعو رب هلك اًشيدح

 1 9 ّ مس هروب

 امدلا كل قيرأ نأ هيف كل ىرَأ اعّدمم اناكم ىلق نم ترْح دقل
 سةر يد ل 2 . ظ 2 #ً

 امقلعو ًاباص هللو اتناك نإو  ىبتيقس نيتللا كيسساك برشاس

 - 5 59 .٠ 5 . 5 م 5 0

 ةقإ امقرأ بشت اهتلخدأ ولو كارع ] ىذلا ّق كفك رخإ قك لخذأو

 هد درب ناك امل حافسلا نب دمحم ةافو دعب ى.ءابعلا ناملس نب دمحم دعوت هغلبو

 نأ ريغ ةفلتخم احادمأ هحدفف انفلسأ ام وحن ىلع هتخأ ى همع نبا ناسلب لزغلا نم
 ىلع نب ناهلس هيبأ ريق ىلإ ىغف « هبلط ىف ”دنجو هيلع اقنح لظ ناملس نب دمحم
 برهف « همد نم ىلأ ريق نلسأل هللاو : .لاَمف ًادمحم كلذ غلبو « هب راجتساف'

 ءاجه هيلإ بلط هنإ لاقيو « هراجأف « روصنملا نب رفعجت ذاعف دادغب ىلإ دامح
 : هلوق لثعي اعذقم ءاجه هاجهو هاّبلف ةرصبلا ىلع ًايلاو ناكو ناملس نب دمحم

 009 لوُلّوَت ٍليلب رون ةملغو ربتاكم لفعو ثوغرب مزح هل

 هللاو : لاقو « هتقدنزل هلتق لب لاقيو « همد ردهأف ناملس نبا هزاجه غلبو

 هرمأو هيلاوم ضعب هيلإ لسرأف « زاوهألاب هنم رثتسا هنأ فرعو « ًادبأ ىتتلفي ال
 . ةرجهلل ١5١ ةنس ةليغ هلتقف هيلع فقو ىحهبلطي لزي ملف « هب كتفي نأ

 ظ سايإ نياك عبطم

 ..مهب دمأ نيذلا نيطسلف لهأ نم ناكو « ًارعاش ملسم نب سايإ هوبأ ناك
 00 ا

 نويعو ١١/1١ دادغب خيراتو 4/1 . عفادم :ىصانم )1١(
 ( ىباحلا ةعبط ) ىضترملا ىلامأوا 8؟/؟ رابخالا . نابعثلا : مقرألا (؟)
 امو ١ه9 ص ىشباشلل تارايدلاو ١ 0 . لوعت : لولوت (")

 ' . ه1/ 5 رجح نبال نازيملا ناسلو اهدعب زتعملا نبا هراعشأو هرابخأو عيطم قرظنا ( ؛ )
 ( بتكلا راد ةعبط ) قافألاو 4 ص 0



 مو

 ةؤكلاب مقأ دقو « راثلا دض هبورح ىف فسوي نب جاجحلا ناورم نب ثلملا دبع

 ىلإ جرفلا وبأ هبسن دقو . هايرمو هّوشنم ناك اهبو ؛ عيطم هل دلوف اهب جوزتو

 هيف ءىش لكو . ةاورلا عنص نم هنأ اًسسحم بسنلا اذه ىف ككشتف داع مث « ةنانك

 ًارهاجم قالخألا للحتم ناك دّتف « ىلاوملا نم ناك امنإ اًيبرع نكي مل هنأ دكؤي

 نب رمغلا حدمب هبايش علاطم قى ىضمو «م داحلالاو ةقدنزلاو نايصعلاو قسفلاب

 . هئامدن ىف هكلسف « ديلولا هيخأب هلصوو «ةينسلا هزئ ؛اوجن رفظيو كلملا دبع نب ديزي

 وهللا ىف اقرغو « ةفوكلا ىلإ ديزي نب ديلولا ةافو دعب درجع دامح عم داعو
 هللا دبعب لصتاو , ناحناو ءاعلملا نم هريغو دايز نب ىبحي عم تايصعلاو قسفلاو نوح او

 ىلع هتروث ىف هقفارو « همدانو بلاط ىبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نبا
 . ةلاهلا ىتح رمحلا سوئك ىبستحي ةفوكلا ىلإ داع لّسق اذإ ىتح نييومألا

 فرظ هيف ناكو . هيلإ فاضّنتو الإ رصعلا تاءوس نم. ةءوس كانه تسيلو
 هقيدص نأ كلذ نم « ةريثك رداون.مهعم هلو « هقافر ىلإ اهسبحم هلعج امج « ةباعدو
 اهنيبو ىنيب نإف ىبقيدص ةينغملا ةنالف ىلإ انب قلطنا : اموي هل لاق دايز نب ىجحم
 « تكاس عيطمو اهبتاعي ىبحم لبقأو « اهيلإ الخدف اننيب حلصت كلعل « ةبضاغم

 : الئاق عيطم اهيلإ هجوتف ؟ كتكسي ام : عيطمل لاق ىبحي زثكأ اذإ ىتح

 ةايشزب .قأ .هيينشنلا نييك 4 ”انابنوب هيلع ةلسمب ثنأ

 : لاق مث « عيطم هل شو ( عم ام ىبحي بجعأف

 ِكادِف ةادغلا ىسفن تليج سايإ نبا ىلصاوو هيعّدف
 وعدي ناك ةريثك هل راعشأ ىناغألا باتك ىو . كحضلا ىف ةيراحللا تبرغأو

 « ليلق ناملغلا ىف هلزغو . رايدألاو نيتاسبلا فو هراد ف فصقلاو وهللا ىلإ هقافر اهب
 ىف ريثك لزغ هلو « ىرزملا لزغلا اذه اوعاشأ نم لئاوأ نم هنأ ىف كش ال نكلو

 : لوقي اهيفو « رهوج ىف ةصاخو تايفوكلا نايقلا

 هرهتشملا ٍرردلا سايق ى 2 هرهْوَج ىدنع رهوجاي تنأ
 هَرَرَش ربلق لك ىف تفذق اهتيب ف تقرشأ سمشك وأ
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 ١40 ةنس روصنملل ىرلا ةنيدم ىلو نيح ةبيتق نب ملس بحص هنأ هرابخأ ىف
 روصنملا ثبلي ملوءاهراد راوجي الزان ناك نيقاهدلا تانب نم ةأرما قشع كلانهو
 هقيرط ىف ملأو ءهعم ليحرلا ىلإ عيطم ًرُطضاف « ةنسلا سفن ىف املس ىعدتسا نأ
 لاقو تاربعلا هتقنخف «هتقوشعم ركذتو نيتلخن راوجب حيريسي سلجو ناولح ةنيدمب

 اباطخن ناولح ىلخن اهيف بطاخي ىلاو عبارلا لصفلا ىف اهاندشنأ ىلا ةروهشملا هتايبأ
 . نالحلاو ءابحألا هتقارف اممل اًيكاش ًارثؤم

 نب نعم هحئادمب مهحيمتسي ةرتفلا كلت ىف مهيلإ عزف نيذلا داوجألا نمو
 هسأبو همرك ًاروصم اهيف لوقي ىلا هتحدم هدشنأ امل هنأ ىوريو « ىناابيشلا ةدئاز

 ] ظ : هتفاصحو هملحو

 بشك نم هيتياغ ىَوَح دوج ١ وخأو اهلهكو ررازن ىنف
 م 4 ىلا 8 6٠ هك

 ٍبهللا محاج لشم ةلوص ىق  اقلخ ىهنلاو ملحلا هل ىرت

 6 كانيثأ تقش نإو « انتحدم ان كانحدم تئش نإ : ابعادم نعم هل لاق

 لوقي أشنأف « باوثلا ىلإ جاتحم وهو « حيدملا ىلع باوثلا راثيإ نم عيطم ىبحتساف

 ءارث ىنأو ةقاف بحاصل ١ ٍيِبْسُك ٌرّيخ ريمأ نم ءانث

 ءاود نم مهاردلا ٌلثم امو ىماظع ىرب نامزلا نكلو
 نم مهاردلا لثم ام ىرمعل تقدصو « تصلخت ىح تفطل دقل : نعم لاقف

 ] ] | .ةينس ةعلخو هرد فلأ نيثالثب هل رمأو « ءاود

 « اهوحن ههجو ىّلوف « ءارعشلا نم هريغ تبذج ام وحن ىلع دادغب هتبذجو
 دمحم ىلإ دايز نب ىحيو درجع دامح هيقيفر جورخ كلذ بابسأ نم ناك امبرو
 رع ةدئاز نب نعم هل هفصو ىذلا ءاودلا نأ رهظيو . ةرصبلاب حافسلا سابعلا نبا
 ظ ] : لوقي هلعج امم « دادغبب هماقم لوأ ىف هيلع

 اذادغب انّلحأ ذإ اندنع  اًرشو اًرسع نامزلا اذه داز

 اذاذّرلا ككامسلا رطمتامك س انلا ىلع بارتلا رطمت ةدلب



 ] لع

 -  .روصنملا نب رفعج هل اهحتف « ىبابعلا رصقلا باوبأ هل حتف نأ هفرظ ثبلي ملو
 نم دهعلا ةيالوب ىدهملا هنبال هتعيب روصنملا نالعإ ةصرف زيتناف « ثبخ هيف ناكو

 ًاثيدح ىورف « ىدهملاب مهتداشإ نم ءارعشلاو ءابطخحلا غارف بقع مدقتو «© هلعب

 نب دمحم انم ىدهملا » : لاق لبو هيلع ارم لوسرلا نأ اًسعاز هوتل اًعونصم

 « روصنملا هعينص نم سو . (ًاروج تئام امك الدع اهؤلمب انريغ نم همأو هللا دبع

 لازنإب مهف قيدنز نجام هنأروصنملا ىلإ عفترا هنإ لاقيو . ىدهملا هل كلذ ظفحو
 ىئام ىدهملا هل لذبو «هنع افعف هيف عفشت ىدهملا هنبا نأ ريغ هب مراص باقع
 ةيالولا هذه تناك امبرو . تاقدصلا لامعأ هالوف ةرصبلا ىلاو هب ىصوأو « رانيد

 وه اضرلا اذه لفاوب ل نع ضار لق .ىدابلا نأ دكوللا نب نكر « ةحيحص ريغ
 حاطأو ةرجسهلل 15 ةنس ةقدانزلا بقعت 7 ىف دادش نيح هباقع نم تلفي هلعج ىذلا

 ىف هل تنيب أ ديشرلا نأ نم لاقي ام هتقدنز دكؤي امه . مهنم ني ريثك سوعرب

 لبقف . هنم تبتو ىلأ هينمدلع نيد اذه : ةلئاق اهتبوتو اهتقدنزب ترقأف « ةقدانزلا

 . اهلهأ ىلإ اهادرو اهتبوت ديشرلا

 بارشلاو ةعالخلاو نوجلا ىف اكمهنم ىدهملا دهعل شيعي عيطم ىضمو
 راعشألا نم ًاريثك ةرجافلا ةايحلا كلت ىف ظنو « تاذللا عضارم ى حارطنالاو

 ضيفت هقافرأ تابتاعم كلذ بناجي هلو . نايقلا ضعبب لزغتي وأ رمحلا اهيف فصي
 ناك» : رتعملا نبا لوقيو ءدايز نب ىبحي هقيدص عم ةصاخو « اًرربو افطعو انانح

 ثدحو . « ةبحمو ةدوم ايندلا هبحاصب امهنم دحاو لك ىريو « ًاراهن الو اليل هقرافي ال .

 ًاروصم هفطعتسيو هبتاعي هيلإ بتكف هرجه ىلع ربصلا عيطم قطني ملو ارجاهت نأ
 : هلوق لثمب لصتم دو نم امهنيب ًادقعنم ناك ام

 ًاعم اًنيَرَتِو ًاعيمج ىرَن راحو ئَدّيك ا تنك
 يس مح

 اعجوأ اًنَضْعَي اه انعجري 2 هضع دقف علا ىّصع نإ

 اعَجْهَي نلف ُرَهْسَأ نإو انم ْعيرَأ نيعأ ثمان مان وأ
 اعرسأ هضراع قو حال قرم ف بيشلا ام اذإ ىتح
 اًمُطَقِي نأ دولا لّبَح داكف  اننيب اوشمف ٌةاشو ىعَس

 ى



١ 

 اعرسُم ىلقلا نارين دَقْوَأ ٍةَرْثَع نم نكمتسا اذإ ىتح
 .٠ ه1 5 .٠ ك 2 1 8

 اعيض الو لم لقأ مل»  هلعف ىلع ىبحي ملأ ملف
 ايضمو ءافصلا امهنيب داع ام ناعرسو . قيقد فهرم سح ىلع لدي باتع وهو

 قوت نأ ثبلي ملو . لاقي امف ةرخأب ىبحي فك ىتح نوجناو وهللا. ناند نم ناّبعي
 هيلع عجفتيو هبثري هلوق نمو « راح ءاكب عيطم هاكبف :

  5م ُ 0 يلا

 رحرَقلا ىلقل اوكبا للهأ اي

 ىنعواطت ولو ىحيب اوحار 1

 0 لا ينكازبملا وسمو

 " حري ملو ركتبي مل راَدقأ

 ح دول سمأ ناك نمو موي لا هلءاكبلا نسحي نم ريخاي

 9 حرفلا نم انهوركم ليدأ دقو رورسلاب ْنْرُحلا َريفظ دق

 ةسالسلاب هراعشأ ىف زاتمب هنأو ةيرعشلا نونفلا عيمج نقتي ناك اعيطم نأ حضاوو

 نازوألاو ثتحلا نزو ىلإ همظن نم ريثك ى ليمب هلعج ام كلذ لعلو . ةبوذعلاو
 : ةقاشرو ةقرو ةفخ نم نكمي ام لك هراعشأل رفوي نأ ديري ناك امنأكو . ةءوزجملا

 ىاغألا بحاص لوقيو « مهناذآ نسل ىتحو « سانلا هاوفأ ىلع ىرجت ىتح
 راكمالو ناحط الو ءاقسس قبي ملف 5 هل ةعطق ىف ىتنغت ىنملا ىداولا امكح نإ ْ

 لب ليقو 164 ةنس قوت ىتح هنوجيو هيغ ى ًارداس عيطم لظ دقو . اهيف ىنغ الإ
 ] . ديشرلا ةفالخ لوأل ةرجهلل 17٠١ ةنس ىف

  سودقلا دبع نب 05 حلاص

 لصألا ىساف هنأ نظلا ربكأو « دزألا ىلاوم نم ىرصب

 */11 توقايل ءابدألا مجعمو م0 /9 دادغب ٠ .«ةرمجملا ةبوتملا يطارعا 10
 تاوفو 07١/5" ركاسع نبال قشمد خب راتو حاورلا نم : حريو .روكبلا نم : ركتبي (؟)

 ردص ق ناكو «

 . ىثعلا تقو وهو

 . ةلوصو ةلود هل ثحبصأ : ليدأ (*)

 للاغآ : ةراغشأو .ةرايخأو حلاص ىرظنا (4)

 اهدعب امو ١54/١ (ىبلحلا ةعبط ) ىضترملا
 ةلاسرو 4٠ ص زيعملا نبال ءارعشلا تاقبطو

 خيراتو ١4 ص ( ةيدنه نيمأ ةعبط ) نارفغلا

 ىدفصلا نايمطا تكنو ١91١/١ تايفولا

 ١17 7/ "رجح نبالنازملا ناسلو 607١ ١7١ ص

 « ظحاجاناويحلاو نييبتلاو نايبلا ىباتك سراهفو
 ( ىرعلارك كفلأر اد اد ةعبط) ةتاين نبال نويعلأ حرسو

 . 57 ص



 لل

 ناك امب شوشت نأ هلقع ثبلي ملو نيملكتملو ظاعولا تاقلح ىلإ فلتخي هتأشن

 ةيونثلا قنتعي وه اذإف « لحنلاو للملا باحصأ تاشقانم نم تاقلحلا كلت ىف عمسي

 نيلصأ نع أشن ملاعلا نأ نم هب لوقت تناك امو « مهتلحنو هئابآ بهذم ةيوناملا

 نيذه جازتما ملاعلا ءالب ردصم نأو « صاخلا هملإ امهنم لكلو « ةملظلاو رونلا امه
 ىف هارنو . لئازلا اهميعنو ةايحلا ى دهزلا ىلإ تعد كلذ لجأ نمو « نيرصنعلا
 ايف اكراشم ٠ ةلزتعملا سأر ءاطع نب لصاوب عامجالا نم رثكي ةيمأ ىب رصع
 رهظب مل هنأ انظ نظنو « "'ةينيدو ةيمالك تامصاخم نم هسلجم ىف رودي ناك
 هباحصأ نم اًبلاط راشبب فته امك « لصاو هب فتهلالإو « ذئنيح هتديقع ةقيقح
 « هب ليكنتلا» باقعلاو سبجلا ةيشخ هتلحن رئسي ناك هنأ هرعش ضعب ىو « "0هلتق
 : لوقي

 ناك ايلا و رار الا ها

 لكأ ىيْبَح ريغ ف ىلنكي ل 2 ىملع سانلل تيدبأ ىفآ ولو
 اهدنست تعلدنا نأ ةيسابعلا ةروثلا ثبلت لو « ةرجهلل 1١) ةنس لصاو فوتو

 « هتئاو ةايحلا نأك حلاص "سحأف ترصتنا ام ناعرسو نييناسارحلاو سرفلا بارح
 . ماكحلا ضعب فاخي نيح اهرتسي انيحو « اًنيح اهب رهاجيو هتديقع نلعي ذخأو
 نم ضعب هتالص نم بجعيو « ةالصلا نيحت نيح نيملسملا ةالص ىلصيل ىح
 ةمالسو دسحلا ةداعو دلبلا ةنس » : لوقيف « ابجعتم كلذ ىق هلأسيو « هبهذم فرعي

 وحن ىلع « نوقدنزتملاو ةقدانزلا رثكيو ىسابعلا رصعلا ف ىضمبو . « دلولاو لهألا
 ةرابعب وأ « اهيراوي الو هتقدنز حلاص نلعيو « عضوملا اذه ريغ ىف كلذ انروص ام

 ةرصن ى اًبتك - ميدنلا نبا لوقي اك -فلؤيل ىبح « هتيونثو هتيونام نلعي قدأ
 ضرعتيو « ةرصبلا دجسمب اهيف لداجيو رضاحي نأ ةأرحلا هب غلبتو . 29 هتديقع
 ىف هرظان هنأ ىوريو « فالعلا ليذه ابأ ةصاخو مهريغو ةلزتعملا نم لكتم ريغ هل

 ناكملاو لعفلاو عبطلاو رهوحلا ىف ةملظلاو رونلا نيب ةيوناملا هيعدي ىذلا جازتمالا
 : لاقف « هعطقو همحفأ هنأو « حاورألاو نادبألاو

 )١( (بتكلا راد عبط ) فاغأ */ . 1١45ص تسرهفلا (؟) 407 . 2
 ) نييبتلاو نايبلا رظنا (؟ ١١/١ . ظ



 مو
 ْ يا را“ ىو 8 7 ْ هد

 لَك نفكت ىريخل اتفاق جرب ايدها :كاذه .لمديلا بأ

 : ةملظلاو رونلا ىلإ نم هب نمؤي امو هتديقع لصأ ىف ىرخأ ةرم ليذهلاوبأ هرظانو

 | رمزعت ء ىش ىأ ىلع : ليذملا و هلأسف هبغو هلالض رجهي هنأك هنم أدبو

 نم هدنع تلوحت ةلأسملا نأكو . نينثالاب لوقأو هللا ريختسأ : لاقف ؟ حلاص اي
 كوكش ىلإ هدنع ىضفأ كلذ نأ رهظيو «ءابألا ديلقتو ىوملا باب ىلإ قطنملاب ذخألا

 ثحابم ىلع علطا هلعلو « ءىش لك ةقيقح ىق لب 2« بسحف تانايدلا ىف ال ةعساو ]

 لديو « اهسفن ىف اهل ةقيقح ال ءايشألا نأ نم هب اونمآ امو نيينانويلا نييئاطسفوسلا
 هل تام هنإ ىورسيو « كوكشلا باتك هاهم اباتك فلأ هنأ نم لاقي ام كلذ ىلع
 : هل لاَقف « هنيا ىلع اًعزج هدجوف 6 ماظنلا هعمو فالعلا ليذهلا وبأ هيقلف 6 دلو

 ليذهلا ابأ اي : حلاص لاقف !عرزلاك كدنع سانلا ناك اذإ اهجو كعزحلب فرعأ ال

 ؟ كلوكشلا باتك امو : ليذحلا وبأ لاقف « كوكشلا باتك أرقي مل هنأل هيلع عزجأ امنإ
 مل اميفو نكي مل هنأ مهوتب ب ىدن داك ايف كادت نبا + يضر صا لا

 ىلع لمعاو اب ماظنلا هل لاقفو ناك دق هنأ نظيب ىح نكي

 3 هأرق نكي م نإو باتكلا اذه أرق هنأ ىف اًضيأ ”كشو : تام نإو تمي ممل هنأ

 : لوقي ذإ يا ا د ا حلاص رصحبف

 2 ل اهنإ ُكَعمَدو ة رس ابهأ كءازع

 يصف اددلا قف قيفلا روق رخيشل امف مالسلا ايش ىلع

 بيرق ٍضعب نم ضعبلا نإف  ًاضْعَب كاف كلَضْعَب تامام اذإ
 اناويد مل بصنيو ةقدانزلا بقعت ىف ىدهملا ددشيو ةرجهلل 151 ةنس لخدتو

 ىلإ ةرصبلا نم حلاص ًرفي ذئنيح « هوتل بلصني ةقدنزلا هيلعتسبثت نمو مهتك احن
 دادغبب نوجسلا بهايغ ىف هب ىليو هيلع ضبقي م « ةدم اهب ًارتسم لظيو قشمد

 - :  هلرق لثمب اًقيقد ًاريوصت نجسلا ىف وهو هرعاشم روصيو « هتك احن ًاراظتنا

 قوما الو اهيف عايحألا نمانسلف اهله نم نخنو ايندلا نم انجرخ

 ساو نس 6 2 5 ّ
 ادهي الو نويعلا ادهت را هل عمقا نجس رابخالا اننود ىوط



 دخلا

 . ىَتْغَنالو ىَتْخْتف ىَتْحَن ال سانلا نم 0لزعمب نحنف نفد ذ ملو انربق
 ايندلا اوقراف دقو ايندلا ىف نيميقم ٍةَلِحَم لهأل 57 دحأ الأ

 ىولّبلاو قياضتلا ريغ اوفرعي أو مهراد ريغ اوفرعي مل يا
 هنإ لئاق نش « اهالوت ىذلا ةفيلخلاو ةنك احما هذه نمز ىف ةاورلا فلتخيو

 لاقو « لوألا لوقلا زتعملا نبا فّئعض دقو « ديشرلا نوره هنإ لئاق نمو ىدهملا
 تاب ةملإ ىهنأ دق ناكو «ديشرلا هتقدنز ف يي هه اح ىذلا نأ حيحصلا

 شحج تنب بنيز نم هجاوزا - ةف نم جرخت ةملك تربك - لوسرلا اهبوجهي

 ميكحلا ركذلاو ميركلا لوسرلا ف حيرص نعط ىهو « '''اهل ديز هالوم قارف دعب
 0 ا ا ءىش لك هيأإ ىهنأ هنأ دب ال

 ريغ « هسفنب ةمك احلا ديشرلا ىلوتو ؛هتنك احن موي هل دقمع مث ٠ نجسلا ىف هب جزو

 اليوط ديشرلا فطعتسي لظ هنإ لاقيو « هيلإ بسن ام لك نم ؤ رهتلا لواح هنأ
 : اهيف لوقي ىلا هتينيس هدشنتسا نأ ثبلي مل هنكلو « هل "قر ىبح

 هسفن نم ٌلهاجلا غلبيام 2 لهاج نم كادعألا غلبي ال
 (؟ ةسمر قر ْق ىَراوي ىح هقالخأ ءارتو ال خرفلاو

 هديك داع اًنيغلا ىذك هلهج ىلإ داع ىوعرا اذإ

 ِهسْرَغ ىف ءاملا ىَقْسُي دوعلاك ابصلا ىف هتّبَدَأ نم نإو
 ل ل ملا ادع ل ارضان اقروم هارت ىتح
 هب تدهش امو كتيصو لثمتن نحن : هل لاقو « ىباثلا تببلا ديشرلا هيلع التف

 هقنع تبرضف رمأو : ًادبأ اهنع لوحت الو ةقدنزلا كرت ال كانأ نم كسفن ىلع

 . اليكنتو هل ًًباَقع دادغبب رسحلبا ىلع بلصو

 « ءانفلاو توملا ركذو لئازلا اهعاتمو ايندلا نم ريفنتلا ىلع رودي هراعشأ نم ريثكو
 لعج دقو « ريجلاو رونلا هلإ ديري هلعلو « هللا ةعاطو قالخألا مراكم لع شجلاو

 ساكتنالا : سكتلاو« ضرملا :انه انشلا ( *) .4 000 نبا ٠ )١(
 3 ك.خرم ىلإ هقانلا روجر 3 ٠ ٌ ريقلا : نسمرلا 0



 مول

 .ًادهشتسم ةقدنزلا نم هيلإ سن ايف كشي رتعملا نبا هراعشأ ىف كلذ عويش

 لايتحاب الو ىغلا هواطخإ ءرملا زجنعي سيلو

 هستلاقب اذ الو هيراجي اذ الف هطسبو هلإلا ضبق هنكلو

 ؟ لوقلا اذه لثم قيدنز لوقي نأ نكمي فيك ابجع ايف » : زتعملا نبا لوقي
 ى ءاج امع ىناثلا تيبلا قردصي هنأ سحأ امنأكو .؟ اقيدنز هلثاق نوكي فيكو

 ردقب هلعجيو هقيضي ىأ ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي هللا نأ نم ًارارم مكحلا ركذلا

 هلوقك ثيداحألا ضعب انايحأ هرعش ىف لثمتي هارنو . ليلق
: 

 هراكملاب ةفرفحم اهنكلو  َةَنَج تاومسلا ضْرَع ىف هلو

 0-0-0-7 0 6  ىلاعتو 5-2 هون ةلصلا تب 7 00

 ا 0 لثم 5 0 ضعب نم وأ نآرقلا نم وأ م ثيدحلا

 5 د - ةيهاتعلا قنا ةعيسص 0 ناك دف 2« نييوناملا ةقدانزلا ةرئاد نم هجرحي ل

 ا لاملا رد ا

 سودقلا دبع نبا ةوعد امأ . بير اهبوشي ال زتعملا نبا دنع هتقدنزو « هتمجرت ىف انب
 وحن ىلع مالسإلا دهزب ةيوناملا اهيف ىتلي ناك ةوعد ىهف ةينافلا ايندلا ق دهزلا ىلإ

 لعج ا « عضوم ا اذه ريغ ىف ةيهاتعلا ىلأ نعو مهنع انثيدح ق كلذ 0 م

 نآلا زتءملا نبا ككشتي ام وحن ىلع ةيهاتعلا ىلأ ةقدنز ىف نوككشتي ءامدقلا ضعب

 دق لب ؛ ًاريبك اًنيوناه اقيدنز ناك هنأ هيف كلش ال امو . سودقلا دبع نبا ةقدنز ىف

 . ةلواطتم ًابقح ةرصبلا ىف مهتديقع نع لداجملاو ةيوناملاسأر ناك

 « مشلاو قالخألا نساحم ريرقت ىف هلكسودقلا دبع نبا رعش بهذي داكيو

 ىح « يجعلاو برعلا ةمكح بقعت ىلإ هتعفد ةرظن ىهو «ةيدي رجت ةرظن اهيف ًارظان

 هسفن دصر هنأكو « ١7 جعل لثم فلأو .برعلا لثم فلأ هناويد ىف نإ اولاق

 هدنع كثالذ لثمي ام ريخ نمو « مثألاو دارفألا براجتو لئاضفلا ىف رعشلا مظنل

  01١ص ةيهبلا ةفحتلا /ا١” .



 0 مو

 مكحلا قوسي لسرتسا مث « بنيز ىمست نميف اهعلطم ىف لزغت ىلا ةيبنيزلا هتديصق'

 : هلوق لثم نم

 هنإف مهلا ةبحاصم رذحا

 قشاو 7 2 كب هنأ فلحي كاقلي
 ةوالح ناسللا فرط نم كيطعي

 ارخافث هيفطصاو كنيرق رتخاو
 هظفل نم شرتحاو كذاسل ظفحاو

 هب قطنت الو هحتكاف رخلاو

 ب رجألا حيحصلا ئدعي امك ىِدْعَي

 برقعلا وهف كنع ىراوت اذإو
 بلغعتلا غوري امك كنم غوريو

 ] 20 نراشملا ىلإ نيرقلا نإ

 بطعيو ناسللاب ملسي ءرملاف
 ل رم هوو بوكو هل

 بعشيال اهرسك ةجاجزلا نإ

 نم ًاريثك اهيف بعوتسا ةيفاق هل ةديصق ةيمكحلا ةديصقلا هذه طمت نمو
 : لوقي اهيفو «ةيبيذهتلا ةيقلخلا حئاصنلا

  قرفي نامزلا» عملجي كلا
 هل ٌريخ القاع داعي نألو

 اقمحأ قداضت. نأ كِسْفئِبَبراف

 امإف تقطن اذإ مالكلا نزو

 قزمت بوطخلاو عقرَي لظيو

 نيج لم هل نوكي نأ نم 7

 قّدصم قيدصلا ىلع قيدصلا نإ

 قطنملا لوقعلا ىوذ لوقع ىِدّبي

 املقو ةفطاعلا نم ةيلاخ ةيريرقت ةروص ىف هراعشأ ىرجت ةلكاشلا هذه ىلعو

 لايجألا ىديأ نم طقسي هرعش لعج ام كلذ لعلو ريويمت وأ لاخي فففش

 ف ةقرفم تناك همكح نأ ول لاقف ؛ ظحاحلا كلذل“هّبنَتو « اليلق الإ «ةيلاتلا

 رسست مل الاثمأ اهلك تناك اذإ ةديصقلا نكلو » قافالا فت راسل ةفلتخم دئاصق

 كلذل نكي مل ءىش ىلإ ءىش نم عماسلا جرخي مل ىمو « رداونلا ىرجم رجت منو
 تلظو ةيمكحلا هتايبأ ضعبب ظفتحت تلظ بدألا بتك نأ ىلع . (2') عقوم هدنع
 : .ءازعلا ىف هلوق لثم نم اهيف رودت

 ع ءازعلا ٌدقفلف اليلج تّيِصَأ هبام نكي نإ

 ٠ ) )1حلصي : بعشي . . 7٠٠١57/١ نييبتلاو نايبلا (؟ )



 موو

 ظ ظ : هلوقو

 عيطتست أم ىلإ هزواجو هعَدق ًائيش عطتست مل اذإ

 . هلوقو

 ١( مرهلا ةضاير ءانْعلا نمم تمره ام دعب كَسْرَِع ضورتو

 ءانبلا» نيصرلا لزحلا ظفللاب ىععي ناك هنأ هراعشأ نم هاندشنأ ايف حضاوو
 ظ . سايقلا ةقدو ليلعتلاو ليلدتلاب ىعي ناك اك « ركحملا ىوقلا

 دهزلا ءارعش

 ةحفص اهلباقت تناك ةقدنزلاو نوجا رعش نم اهانروص ىلا ةحفصلا هذه

 ثيدحلا لهأو كاسنلاو ظاعولاب ةظتكم دجاسملا تناك دقف « دهزلا رعش نم ةعئار

 ةنمؤم « هديعو ةفاخم اهبر مهترثك تقدص دقو « ةماعلا ملوح نمو « عرولاو هقفلاو

 ايندلا نأو ريصق لاط نإو رمعلا نأو لالخبا ىذ عم اهفقومو اهدعوم ةمايقلا نأب
 مهنو رجري نيثدحملا نم كاسنلاو ظاعولا ىي امو . داعملا رادل داز راد نوكت نأ ىغبني

 نأو ةقبوملا ةايحلا تاعبتو توملا مهنيعأ بصن نيعضاو لئازلا اهعاتمب قلعتلا نع
 معن امإو ميدتسم باذع امإف نولحار ليلق امعو رئفتس سانلا نأ فرع نم لقاعلا

 ظ ٠ تاحلاصلا

 مهظعو ىف نودشني نولازي ام اوناك ظاعولا»و صاصقلا نم ني ريثك نأ ودسو

 / اهنمو « مهوقبس نم ءامدقلا نع هنووري ام اهنم ةريثك ًاراعشأو انتايبأ مهصصقو

 ناك هنأ نم دباعلا ”صاقلا ىرملا حلاص نع .ىوري ام كلذ نمف « ءاشنإ هنوئشني اه

 : هظعاومو هصصق ىف دشني ام ًاريثك
 #0 ا

 3 ني ةضوزلا + .ضرعلا 19
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 ءاجرلا تامو ليسفلا شاعف ليسفلا لوصأ ىوري تابف )١(

 توملا نع هسلاجم ىف ثدحتي لازي ال كسانلا ثدحمن ا رانيد نب كلام ناكو «
 لجأ هنأو اهلهأو روبقلا نع اهيف ثدحتي ةفلتم راعشأ هلو« تاربعلا هقنخت داكتل ىح

 لوأف 2 هوقبس نك ع بارت َْى ايارث نامنإلا حبصي د ليلق امتو « دودعم سفنو دودحم

 : ("'لوقي « ريتعيو ظعتي نأ هل
 َ : 9 1 ص . ّ 5

 مظعملا نيأ ن  هتيدانف روبقلا تيت
2 

 رختفا م اذإ ىك ملا نيأو هناطلسب لدملا نيأو

 هس7 و ] # ٠

 ربخلا تامو اعيمج اوتامو ربحم امف ًاعيمج اونافت

 هس ص 5 را 7 ه مس -

 رولا كلت نساحم وحمتف  ىرشلا تائب ودغتو حورت

 "نم قرح افي .قللانآ اوف نان نع لئن انف

 . ىروثلا نايفسو ةنّئيسيع نب نايفس هظعاوم ىف رعشلا داشنإ نم رثكي ناك نمو
 اهطمت ىلع اوغوصي ىك ءارعشلا نم مهيرصاعمل ةعساو ةدام اومدق كلذب ظاعولا نأكو
 قئاقد نومظني نو ريثك لبقأ دقو «سانلا سوفن ىف حلاصلا لمعلاو دهزلا ىكذت ظعاوم

 دنع انب رم ام وحن ىلع مهسفنأ ىلإ نوبوثي اوناك نيح ناجنا نيب ىح« دهزلا
 ملأ دقف « اثيبخ ءاجه انجام ناكو « ريسي نب دمحم دنع اناقلي اكو « ساون ىلأ

 : "8دشنأف « ضايع نب لْيَضَفلا بحاص دهازلا دمحم أ سلجم اًموي
 6 و ١ # ور

 هاوثم رانلا نوكت نمو  ُهَّللا محري مل نمل لْيَو

 هاسنأو تتوملا ركُذُي 2ىضم موي لك ىف اَتَلْفْغاو
 ورمى

 هرمع هب ايندلا ىف لاط نم

 هاشغأو يتآ تنك ذق سلجم ىف ليق دق هنآك

 و

 هايإو هللا  انمحري  هبر ىلإ راص دمحم

 ناعيا نه ركل هيغ نع اعالقإ علقي نم ناجخا ءاعلخلا ءارعشلا نم ناكو

 ] . 707/؟ رابعألا نويع )0( : ليسفلا»و ١١ة/١ نبيبتلاو نايبلا 000
 .59/14 ( بتكلا راد ةعبط)“ىناغألا (؟) . لخئلا راغص



0 
 ' دمحم كلذ لثمب نم ريخ نمو « ةعالخو نوجم نم هادي تمدق امع اهب ًارضكمدهزلا

 ىلآ هّنس نم نيسمحلا غلب اذإ ىتح « نوجغلاو وهلا ف سمغني ناكو « مزاح نبا ظ
 دهزلا رعش نم ريكي ذخأو ؛ ةياوغ قيرط ىف ريسي الو اًسأك برشي ال نأ همقن لع
 لثمب ىنافلا ايندلا عاتم نم بولقلاب ةلصتملا بابسألا م ةعانقلا لع اًضاح
 . 0م هأوق

 ا ًامئاد .ىببيو ديشي ظ ةعاس لك ق توملل ررظتنمو

 نقري سيل نم لاعفأ هلاعفأب نقوم ةقيقح هولبت نيح هل
 ظ : عيارلا لصفلا ىف انب رم ىذلا هلوقو

 رسايلا ىف ٌرعلانإف 5 عئقاو سانلا ىلإ عت ال هللا ىلإ عرضا

 سانلا نع ىتغتسا نم ىلا نإ 2محرىذو ىنرق ىذ لك نع نغتساو
 ىلع نوفقي ال مهف « ةيقيقح ةدهاز ةايحب مهسفنأ نوذخأب اوناك نوريثكو

 « فافكلاب شيعلا نم نوفتكي لب ءداوقلاو ءارمألاو ءارزولا باوبأ الو ةفيلخلا باوبأ
 اورهتشا نئو « مهايندل اضفرو مهنيد ىلع اصرح اهوبأ ةفيظو مهيلع ضرع نإو
 تايبأ ةظعلاو دهزلا ىف هلو « ضورعلاو وحنلا عضاو دمحأ نب ليلحلا بابلا اذه ىف

 : 2"”هلوق لثم نم ةريثك

 تاق الو ٌهنم برهه ال تثوملا كٌّرضَق . كلادب اه شع
 تيبلا 5 ىنغلا لاز 00 و2 تيب ىنغ ا

 مهيدبأ ىق امل هاخللا ىوذو ماكحملاو ءافلحلا بحصي نأ ىلأي ناك هنأب رهتشاو

 ءدنسلا ىلع اًيلاو ناكو « بلهملا نب ديزي نب ةصيبق نب ناولس نأ ىوريو ءايندلا نم
 ظ : (”!هيلإ بتكف هريزتسي هيلإ هّنجو

 لاما تفل لأ ريغ ىنغ قو | ةّعد ىف هنع ىأ ناملس غيب

 لاح لع ىبي الو الد توم د ىرأ ايل نأ ىسمفنب 0

 )١( نييبنلاو نايبلا (؟) دقعلا امبيلاتو نيتيبلا نيذه ىف رظنا + /188 .
 ةأورلا هابنإ (؟) . ؟١٠ا//؟ ديرغلا 44/1١ .
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 لام لوح هيش كديزي الو هصفقند فعضلا ال م ردق نع قزرلا

 لاملاال سفنلا ىف ىّنغلا كاذ ُلثم» هفرعت لاملا فال سفنلا ف ٌرقفلاو

 روهظل عفد امم « ةدابعلاو لتبتلاو كسنلل نوغرفي نو ريثك اناقلي ناكم لك ىفو
 ىذلا ىهلإلا بحلا روهظ ىلإ ىرخأ ةرابعي وأ رصعلا اذه ق فوصتلا تامدقم

 6 0 ةقيقحل اب نيفوغشم ةفوصتملا هيف قرغتس ىذلاو ند ةدام لك نع درجس

 روب م عورأ نمو « قلطملا لامحاو ريجلاو قحلا ءاوضأ نم نوكلا ىلع هلسرت أمو

 ] :('!ةروهشملا ةيودعلا ةعبار تايبأ كلذ

 اكانل .نهمأ كنألا نين .صيلا ذك هب تن نما

 اكاوس نمع كركذب ىلْغشف  ىرهلا بح وه ىذلا امأف

 اكارأ ىتحح ّبَجُحلا ىل كْفْفَكَف هل ٌلهأ تنأ ىذلا امأو

 اكاذو اذ ىف دمحلا كل نكلو  ىل كاذ الو اذ ىف ٌدمحلا الف

 « هايند ىف ناسنإلا ىلع لصاوتملا هماعنإل ًاركش هللا بح : نيبح نيب زيمت ىهو

 بحلا وهو « هئيبو اهنيي راتسألاو بجحلا تعف رىذلا ىمدقلا هلالجو هلامح هبحو

 فوصتلا نأ ققحملا نمو . ةداعسلا ملل ققحي ءانف ةفوصتملاهيف ىتفي ىذلا درحما وصلا

 ةثالث دنع فقن كلذ لجأ نمو « دهزلا رهدزي امنإ «رصعلا اذه ىف رهدزي ال

 نب 0 دبع مهو 6 مهراعشأ ى اهنوددرب .اوناك ىلا ىناعملا انل حضتتل « داهزلا رابك

 . قارولا دومحمو ةسانك نب دمحتو كرابملا

 كرابملا نب 0 هللا ءابع

 مولعءايحاوم ؛ /* ىكملل بواقلا توق )١(
 . ؟"1// 4 ىلازغلل نيدلا

 هراعشأو كراملا نبا ةمجرتورظنا (؟)
 دادغي خيراتو ا ١784 لقاعمسلل باسنألا

 ةركذتو ٠١5/4 ةوفصلا ةفصو ه0 مقرب
 0/١ ( دابأ رديح عبط ) ىدذلا ظافحلا .٠

 :رهأزلا موجنلاو 884 / ه رجح نيالبيذبلاو

 ١ص حارحلا نبال ةقرولا باتكو ١٠/؟

 عماج رصتخو 557/4 مهل ىأل ءايلوألا ةيلحبو

 1 ني ةعبط ) ريلادبعنيال هلضفو ملعلا نايد

 ظ . 86 ص



 0م"

 بلط ىف لحرو « ةرجهلل ةئامو ةرشع ىنامت ةنس دلو « اسمأ آ آيزراوحلا ؛ ورا

 ةريثك ةعامج نع ىورو « نيثدحم ا لف « ةئامو نيعب رأو ىدحإ ةنس ملعلاو ثيدحلا
 نم دحأو هرصع ىق ظافحلا رابك نم "دعي وهو 2« ىصحت ال قئالخ هنع ىورو

 ظفح نيب عمجي ناكو « هلضفو هملع نيعم نم لهنلل لاحبرلا هيلإ دسشت تناك

 رهتشاو . ةحاصفلاو رعشلاو ةغللاو وحنلاو بدألاو ةفينح ىلأ بهذم ىلع هقفلاوث يدحلا .
 نأ ىدهج تدويج وأ » : ىروثلا نايفس لاق ىبح ملقا هكسب ةيودم ةرهش

 شويجلا عم جرخعي ناكو . مردقأ مل كرابملا نبا هيلع ام ىلع مايأ ةثال الث ةنسلا ىف نوكأ
 مهسمحو دونا ظعب ةيناث ةهج نمو ) ةهج نم هللا ليبس ى.دهاجي مورلل ةيزاخلا

 ححصي كاذب وهو . سوسرتط لثم نم روغثلا ف ثيدحلا سانلا ىلع ليو لاتقل
 ى نوكراشي ال نييبلس اوناك مهنأ ىه نه مدا نيملسملا داهز نع تعاش ةركف
 نيلمسملا دهز نأ نيناظ نوقرشتسملا اهعاشأ ىلا راكفألا ىدحإ ىهو) ةينطولا تابج اولا

 « ةينابهر نم اهب طبترا امو ةيحيسملا ةنايدلا دهز ةلك اش ىلع ةايحلا نع مهلصفي ناك

 اوناك لب ةايحخلا نعا مني مل نياوألا ةصاخو - نيملسملا داهز نإف مهاو نظ وهو

 تاتف نم مهيلإ ىلي امم ال « مهبسك نم اوشيعيو « مهتوق اوبسكيل « اهب نولصتي

 دنع ىرتس ام و>ن ىلع ةريثك افرح نوفرحو نورجتي مهدجن انك كلذلو «دئاوملا
 نب هللا دبع ناكو «ءامإلاو ىراوخلا عيبو ةساخنلا فرحي ناك هنإف قارولا دومح
  فوفضلا نومدقتيو نطولا ءادن مناد نوبلي اوناكو . هشاعمبسكيل رجتي كرابملا
 مظعأو عورأ داهحلا اذه نودعي اوناكو . هللا ليبسو داهشتسالل 37 57

 متأ كلذ حضوت ةفي رط ةقيثو هسفن كلرابم قب اهل مدقيو «كاسنلا كسن نم هللا دنع

 ليضفلا ىلإ اهب هجوةيرعش ةلاسر سوسرطب وهو ىلمأ هنأ ةاورلا ىور دقف « حيضوت

 : ةكمب ارواجم ناكو « ةثامو نيعبسو عبس ةنس قروهشملا كسانلا ضايع نبا
 بعلت ةدابعلا ىف كنأ تملعا انترصبأول نّيمّرَحلا َدباع اي

 بضختت انئامدب انٌروحُتف هعرمدب هّديج ْبِضْخي ناك ْنَم

 يعْبَت ةحيبصلا موي انلويخف لصطاب ىف هلّْيَخ بعتي ناك وأ
 بيطألا ٌرابغلا»و كبانسلا َجحّهو  انريبع نحنو مكل ريبعلا حير و 4 و هه رول سا ل 04 م ّ : .2
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 مع <68
 بدُْكَيال قداص حيحص لوق انيبن لاقم نم اناتأ دقلو

 01 ران ناحخدو عىرما يفذأ ىف هللا لّيخخ ٌرابْغُأ ىوتست ال

 بْذُكَي ال تيمي ديهشلا سيل انئيب قطني هللا باتك اذه

 سايقلاب اهوعديأ ىبح «تاجرد ةدابعلا قوف داهحلا عفري كرابملا نبا نأ حضاوو

 هبرأ مدقي كسانلاف « امهنيب لصفت ىلا ةوملا روصي وهو . بعللا نم ًابرض هيلإ
 ةيحضتلا ىف امإو وهل ىال تايداعلا ليحلا ًاذختم « هءامد مدقي دهاجملاو هعومد

 «ىبقحلا بيطلا نم ًارطعو ىذش ريكأ بيطب ابيطتم هللا ناوضرل اًمبلط داهشتسالاو
 .مالسإلا نإ لوقيو . ًاحدق ضرألا حدقت ىهو ليحلا كبانسو برحلا رابغ بيط

 الو ملسو هياع هللا لص لوسرلا لوق ىلإ ًاريشم ةدايعلاو كسنلا ىلع داهحجلا| لععأ

 ى ءاج ام ىلإ ريشي امك « ادبأ دبع فوج ىف مهج ناخدو هللا ليبس ىف رابغ عمتجم
 : ةدلاخ ةايح هبر دنع ايح لظي لب « تومب ال داهخللا ديهش نأ نم ميكحلا ركذلا

 نيحرف نونقزرسي مهبر دنع ءايحأ لب اًتاومأ هللا ليبس ىف اولتُمق نيذلا نسحتالو )

 فوخ ال "نأ مهفلخ نم مهب اوقحلي مل نيذلاب نورشبتسيو هلضف نم هللا هات 1 امم

 ( نينمؤملا رجأ عيضيال هلا نأو لضسفو هللا نم ةمعنب نورمشبتسي نونزحي مهالو مهيلع

 ءايحأ لب تاومأ هللا ليبس ىف ”لَسْنقَي نمل اولوقت الو ) : ليزنتلا نم رخآ عضوم ىفو
 نود هليبس ىف نيدهشتسملا هنا>بس هللا اهب صح ةزيم ىهو . (نورعشت ال نكلو
 ةصاخخ ةيخزرب ةايح ,هروبق ىف نويحي مهلعج ذإ « كاسن ريغو كلاسن نم نينمؤملا رئاس

 ظ . هأوم اهتقيقح ىلعي ال
 نوففعتي نيثدحم او ءاملعلا نم داهزلا ناك فيك روصي ناث فقوم كرابملا نبالو

 مهرغت نأ نم مهسفنأ ىلع ًافوخ ةلودلا بصانمو فئاظولا نع رصعلا اذه لثم ىف

 ةيسلع نب ليعامسإ وهو هباحصأ دحأ نأ اوركذ دقف « ةداحللا نع اوفرحنيف ايندلا
 ىلإ ثعبت نأ بحأ : هل لوقيو كلذ ركذي هيلإ بتكف « ةرصبلاب تاقدصلا ىلَو

 رمألا اذه اوبلط موق : نابرض ءارقلا : هباجأف « "مسهل غسشسال ءارقلا نم انناوخإ

 كئتاوأف ايندلل هوبلط موقو 2« كلئاقل ىف مل ةجاح ال كئاوأف هلل (نآرقلا ةءارق ىأ )
 : تايبألا هذه هباوجب قحلأو « طرّششلا نم سانلا ىلع رضأ

 . رابغلا ىهو « ةربغ عم : رابغألا )١(



 نيكاسملا لاومأ داطصي  اًيِزاَب هل نيدلا َلعاج اي

 نيدلاب بهذت ةليحب ابناذل»و ايندلل تلتحا
 2 نيناجملل تاود -2-تننك امدعب اهم ًانونجم ترصو

 ندرص نما نوع نبا نع -20ىضم /اهف كتاياور نبأ

 نيطذلتلا» .ضاؤنأ

 نيطلا ىف ملعلا ٌراَمِح لز لطاب اذف تهرْكأ تلق نإ
 ةمكحلا ءاولملا ركل كرت هك -: مالسلا هيلع حيسملا لوقب دهشتسي ام ًاريثك ناكو

 : الئاق ًارعش كلذ مظنو « ايندلا مل اوكرتاف

 5 نقيعلا# اوبر مهارأ الو اوعنقدق نيدلا قدامي سانا قا

 نيدلا نع مهايندب كولملا ىنغت ساامك كولملاايند نع نيدلاب نغتساف

 لمحيل هنإ لب « هتاعبت ىبتو لوزي ىذلا اهعاتمو ايندلا نم ريفنتلا ريثك وهو
 : اهمس التاق اهسم انسيل ةّئيح هيف ىري لقاعلا لعجي ام مومسلا نم هتائيبط نيب

 معي الإ َدَهصلا لكأت امف ٌةمومسم كايند ةوالح

 مجهي ىح رورس ىلإ اهيف صخش نّمطي داكي ال «رورغ ةعادسخ ىهو ظ

 : اهترارم اًمايأ هتعرج اهتوالح اموي هتعرج نف « ةعجوم ةبيصموأ عجفم نزح هيلع

 كوت قى اهدّرَس | َْق كتايا ور نيأ

 لَظْنَحْلا عيقن نمةركأب تَبيِش  ةميمذ دابعلا اهلوادت ايند

 لدنَجلا عَقَو لثم عئاجف اهيف ةملم لازتال رهد تانبو
 نإو « ءوسلاب ةرامإ اهناف « هسفن ىوه ىصعي نأ ناسنإ لك ىلع بجاول هنإو

 ةدروم لقعلا ناطلسب هنم ةفصاع « ماثالاو بونذلا نم قيطي الام هتلمح -- وه

 رع ض 9 و 000 8 و 2 ن

 اهنامدإ لقعلا مرتخيو بولقلا تيمت ةبونذلا تيأر
 اممايصع سئفنلل ملسأو هادر ْق ا ىملا ميس
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 بان:جاو ىوقتلا ىلإ ةوعدلا ف مظنلا نم ريكي كرابملا نبا ناك وحنلا اذه ىلعو

 ًادحأ سمت ال اهنإف ايندلا مذو دهزلا ىلإ ةرعدلا نم رثكي ناك اك تاوهشلاو ماثالا

 دقو . هترخآل هتايح نمو هدغل هموي نم : دي ا < ىح حرفب

 ظ . ةرجهلال ةثامو نيناكو ىدح# ةنس هبر ءادن ىبل

 ةسانئك نب دمحم

 أشنو دلو دقو « دسأ 3 نم ىلعألا دبع نب هللا دبع همساو هيبأ بقل ةسانك

 ركذت نم دحأ مههدأ ن نب ميهارب ,إ هلاحخ ناك ذإ « ىوقتو حالص تدب ىق ةفوكلاب

 نأ هل حاتأ افالتخا نيثدحنلا تاقلح ىلإ فلتخي ه او ٠ فوصتلا ةأشن ىف مهؤامسأ

 تحتفت ةيرعشلا هتيهوم نأ رهظيو . هلاجر ق دعب نأو « هنع ثيدحلا يل

 دحأل دصتي ملف احلاص !ًءرما - جرفلا وبأ لوقي امك" ناك هنأ ريغ « ةركبم

 كرت ىلع سفنلا ةضاير نم هب لصتي امو دهزلا ىلع هرعش رصق لب « ءاجه الو حدك

 « ةلزان اهمقنو ةلئاز امئتاد اهمعنف « اهتاعبت ءاقبو اهتاذل ءانفو ايندللاب ظاعتالاو ىوملا

 ىرجي انلكف « عجاوفو ثراوك ىلإو ءانفو ىّلِب ىلإف اهيف ناسنإلا رمع لاط امهمو
 موي لك نحنو « اهب انبولق قلعتت نأ بجع نمو « هلجأ اهدنع ىهتني ةياغ ىلإ

 هسفن عبتيف داشرلا قيإ رط لضي نم انم نإ لب « ةمتحملا ةياغلا كلت ىلإ ةفاسم عطقن

 « هنيد نوصي ىبح اهتوطس ةرداب هسفن نع عفديو اهرهقي نأ هب روح ناكر « اهاوهو

 : لوقي

 كيرم  ءاقبلل اهيف كنأو 2 بلل كيقبت 0 نمو

 2 ٠
 هَ و يل

 كل فراط بند رهدلا نم هدنعو الإ مايألا ىب ىأو

 5 مس ا د 1 كا 1
 ْ كيتعف اهعجف أم و رطخمف اهعامستا م مايالا نماي نمو

 ديدش هنع سفنلا ماطف نإف ىوهلانم عاضرلا ٌسفنلا تداتعا اذإ

 .180/8ةرهازلا 2 هرامشأو هرابخأو ةسانك نبا ىفرظنا )١(
 . مطقتم : انه رطخ . اهميعت : اهعاستا (١0) ©« ”مال/١# (بتكلا راد ةعبط ) ىناغألا

 .رضاح ءيهم : ديتع 0 موجنلاو ع ٠٠١ ص مدتلا نبال تسرهفلاو



 6/ ظ

 ديعسلا نأو ليمتث هنأو ذئاذللاو تاوهشلا نم سفنلا ماطف نع ثيدحلارركي وهو
 سانلا نم نأ ظحاليو « مث كملاو مراحا باتجاف « هبر ةعاط ىف هاوه ىبىصع نم

 ىف لظ هل سيل ام همفب لوقي هنأكو « ىوحلا عابتا بقاوع ىف ثيداحألا كولي نم
 : لوقي كلذ ىفو « ظعتي الو ظعتي هنأك وأ « هبلق

 يبيدأب ىوهلا ْغّيز نع فكيو هب لمعي مو ًابدأ ىَوَر نم ام

 بيعم ريغ نوكيف حااص نم لماع مّلعت امب نوكي ىّجح
 بيصم ريغ لاعفأ هلاعفأ لئاق ةباصإ ىنْغَت املقلو

 مل نإ ظعاولا ةظعو .« بولقلا ىف ريثأت اهل نكي مل بلقلا نم ردصت مل نإ ةملكلاف
 .٠ هسفن قرح و رادلا ٌةوضي جارسلاك تناكو ءاهب عفتني ال نم لوأ وه ناك هلمعب عفشت

 ماكحلا باوبأ نع هدوعق ىلع هنومولتي نولازي ال ايندلا بالط نم هفاقدصأ ناكو

 وهو « ةفلؤملا فولآلا هب نوبسكي هقارظنو ٠ رعبا ىلخل نس رحاب « ءارمألاو

 ايندلا نع ضرعأ ذإ « ًاركنم اًددر مهدرب ناكف «ةبابصو خماس و فافك ىف شيعي

 ظفحم ىذلاو هرظتني ىذلا ةرخآلا عاتم هبسحف ؛« اهعاتم ىف بغار ريغ « اممصم

 نأ نع الضف « قولحن املذتبب الف « هتمارك نوصيو ههجو ءام هلجأ نم هسفن ىلع

 نعط لعف نإ هنإ . هبر هبلط ىف زواجتي ال نأ ىغبني ام هنم بلطيو هنهاديو هحدمب
 ايندلا بالط نم حبصي ذإ « هاوقتو هدهز نعط لب « ءالجن ةنعط هءايحو ههجو
 ضعي اًبيجم لوقي « ةيقابلا معن ىلع ةلجاعلا معن نورثفي نمو ةرخآلا بالط نم ال
 : هيمعال

 رماة ع
 00 ظ 7
 ()صيِصَب ماقللا بانطأ نيب اهل 6 ةباصع -ىضْرِع تنصنأ -ىببنؤت

 "” شيت نذإ ىفإ 5 تلقك هنن توكزالا يطمع ول ةراوقت
 2ع #9 ْ

 5 صيخم مأر اركلل اهنع عماطم - مكيبأل أر يل -_ ىهج و ملكتأ

 (© ضيم ماعلا ىوُدَج نع َىنَطَبو 2 رفاو ضرعلاو « توقلا َنْيَوُذ ىشاعم

 - . جرحت : ملكت (؟) ةراشنالاو .مايللا لابج ب باكلآلا (1)
 .رماض : صيمخ . ةيطعلا : ىودحملا ( 4 ) . قيرب : صيصب . ةحضأو

 مشج : صيرح تلهاس + تضع 0
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 !١ ِصوُلَق تايزخملا ىف ىل ٍرْسَت مو ين .طلاخأ مل ايانملا ىلأس : 2 م # : 2

 بدألا لهأ نم ةءورملاووذ ناكو ريناند ىمست ةينغم ةرعاش ةيراج هل تناكو

 اهتردقو اهتفاقث ةعسو اهفرظل اهردقي ناكو « رعشلا ىف ةلجاسملاو ةثداحملل اهنودصقي
 « اقيمع انزح نزحف « توملا هنم اهفطتخاو « ثيداحألا لك ىف ةكراشملا ىلع

 ؤ : هبر رمل ماستسا دقو « اهيئري هلوق ىف هروص

 نكي مل كنم ناك ام تيلاي هل كيرش ال هلل ٌدمحلا
 07 9 و م هه اص

 نزحلا ةدش ريغ ىبمحفأ  امف كيف لق لوقلا نكي نإ

 كسانلا دياعلا ةروص مسرت ىهو ٠ مهدأ نب ميهاربإ هلاخ فى ةفيرط ةيثرم هلو

 ايندلا ًايردزم « هب اًعناق فافكلا ىلع شيعي ناك فيكو لوألا ىبابعلا رصعلا ىف

 لئاضفلاب ايلحتم «هسفن ىف ىوملا ىعاودل اعماق «هبر ةدابع ىلع البّقم « اهعاتمو

 « ايلعلا ةيقلحلا لثملاو محلا فرعي امنإ « شيطلا الو بضغلا فرعي ال « ةعبقرلا

 بولقلا ىلع ىلوتسا قطن اذإ ىبح « ىلعألا هبر توكلم ىف ًاركفم ًاتماص شيعب

 نوكي ام عورأ عضاوتم هبرل عضاخ نيكتسم اًممتاد وهو . عئارلا هنايبب ةدئفألاو

 توملا قعاوصب ةبيتكلا تدعر اذإ ىبح«ةمارك الو ةءورم شدخي الىذلا عضاوتلا

 اميطاحم لوقي هلك كلذ قو . رساوكلا ثويللا ةلضانم لضاني فوفصلا مدقت

 : ءاريلاو ىغلا نم نودي زتسي نولازي ال نم ضعب

 امهْدَأ نبا كاذ نود ىنكي ناك دقو ىّتغلا هنود ام كيفكي ام كتبأر
 2 ا 2 .

 امظعم اهيف هللا قحل ناكو  اهميظع اريغص ايندلا ىري ناكو
 هي 0 ١

 هديا يلاظلا دل فاخلا بدسنا هك قرا هيلجت قع :ىيلا قاما

 ('اًمَرُمَرَتَي نأ لهجلا عيطتسي امف هدنع لهجلا ىلع ٌناطلس ملحللو

 امكحأو نيلئاقلا دب لاق نإو ًاتماص موقلا ىف هاقلت ام رثكأو

 هتيم ةصكلا قآل اذإ انثلوو انيقاك انيفانخ .انكفمع قد

 . مالكلل كرحتي ال 4 م رمرعي 0( : ةياشلا : قولا نم صوأقلا ) ( ١
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 'امركأو ربأ ام « ربو مالس 2 لئاو لآ نم قرغلا ثدَجلا ىلع
 هلقعو هبلق ىّصي ةسانك نبا ناك 500 ام انمدق ام لك ىف لعلو

 ايلعلا ةياغلا هنأب انمؤم هبو هل شيعي ناك فيكو « هسفنب هجزعي ناك فيكو دهزلل

 د تاوضرب ز زوفي ىح « هتايح اهيلع رصقيو ناسنإلا اهيلإ حمطي نأ ىكبلذ ىلا
 ظ . ةرجهلا نبتت تئامو عبس ةنسل هءادن :ىسبل دقو

 قارولا '') دومحم
 ا ناك هنإ لاقيو « دومحم ةايح حضوت ةريثك رابخأ انيديأ نيب سيل

 فك م ءوهللا نم ظحب ذخأي هتايح ةحتاف ف ناك هنأ ودببو ؛« قيقرلا عيب ب دادغبب

 هيراونل هترشع نسح ىلع لدي ام هرابخأ ىفو . هبرل ههجو صلخأو ؛ 4 هسفن
 اهتانيرق نسحأ نم نهنيب نم نكس هتيراج تناكو « ادحأ هيلع نرثي ال نك نهنأو
 ثدحو « هبلقو هبل هيلع تكلف« عرابلا رعشلا مظنتوءانخلا نقتت تناكو ٠ انهجو
 دنع ىقيعلا ضف ال رون. ىتع اهعبب نأ ىارف..:هتافي تيانعاو ةلاخ ةتوبذأ

 « ,هرد فلأ ةئام نييرهاطلا.دحأ اهيف ضرعو « اهئانتقا ىف سانلا سفانتو « هريغ

 ىنإ هل تلاقو « عومدلا تفرذو تكب كلذ اهيلع ضرع املو ءاهعيب ىلإ دومحم لاف

 . كلمي ام لك تناكو « هراد اهتدصأو اهررحو اهل قرف « كعم رقفلا ةشيع راتخأ
 ضرع لكوتملا نأ هفطعب نمعني نك ىثاللا هيراوج رابخأ نم ىوري ام فيرط نمو
  ةسمخب هثاريم ىق اهارتشا قوت املف « ىلأف « رانيد فالآ ةرشع نهادحإ ى هل

 ' ريمأ اي : تلاقف « هعم دومحم رمأ نم ناك ام لكوتملا اهل ركذو . رانيد فالآ
 .تيرتشا امم صخرأب ىرتشنسف ثيراوملا اهتاذلب صني ربت ءافلخلا تناك اذإ نينمؤملا

 ًاظعاو دهزلا نع ثيدحلا نم رثكأ ًارعاش فرعي مل لوألا ىسابعلا رصعلا لعأو

 بوجو فقوم اهنم « ةددعتم فقاوم كلذل ذختي وهو « دومحم ريكأ امك ًاركذم

 بككتري الو ًامثإ فرتقي ال نأ ىغبني حيحصلا ملسملاف « هيهاونو هرماوألو هلل ةعاطلا ٠
 ىرتحو © هديعوو هللا باذع نم هصلخي نم دجب مو توف كا الاو « ةيصعم

 6 86/9 2 ؟١؟م/١ ديرغلا دقحلاو اهدعب ..ىثلا « ثدحلا (1)

 | «٠ اهدعب امو 5١6 25042505 ع اوال خي رات هراعشأو اجاب ريع قرظنا (؟)
 نويعو ١8٠/5 تايفولا تاوفو غ٠« /5 زتعملا نبال ءارعشلا تاقيطو ما//5١1 دادغب

 ٠ . ه"/ ؟رابخألا امو 1947/5 نييبتلاو نايبلاو 4 77 «" ”/ ص



54٠ 

 دققف ع باو الو ةنج ق لمي ال نأ « بونذلا هيلع تق ارثو « ايندلا هتهلأ نمي

 لوقي « باقعلا قحتسأ :

 دهاشم ريغ رمألل اًدهاشم»و دقار ىنيعب ونرت الفاغ ايا

 كياعلا 00 أهم ٍدانجلا كرد ىجترتو بونذلا ىلإ بونذلا لهن

 ٍ  0ظ
 دحاو يبنذب ايندلا ىلإ اهمم امدآ جرخأ هللا نأ تيسنو

 نكي ىح ماثالاو بونذلا ناجي نأو حاصلا لمعلا ىلإردابي نأ نذإ ملسملا دب ال
 هتبحم متال لب « ا ا يي ىذو فير اعظم ام

 اني ةدابعلا لئاسو لك اهيلإ ىغتباو اهساملا ىف ناسنإلا حلأ اذإ الإ ةحيحص ةبحم

 لوقي « هل التبتم هللا ىلإ اعطقنم « نايصعلا ىلإ رجب ام لكو ىصاعملا :

 عيدب سايقلا ىف لاحم اذه  هّبُح رهظت تنأو هلإلا ىصعت

 عيطُم بحأ نمل ْبحملا نإ هتعطأل هّبح رمضت تنك ول

 ةنينأمط دهازلا سفن المع فقوم وهو « هللا ءاضقب اضرلا فقوموه ناث فقومو

 لكو « ثدحي ام ريغ ىنمتي ال ذإ « انئيش ىشخي الف « انمأو الئافت لب « ةحارو
 لوقي « ةيضار سفنب هلبقتي هب لزني ام :

 ريب عرب - و و 0 را ل
 هدورو ىهقفقي نيح نئاك هللأ ردق

 هدب رب أم ٠ ىهتناو هملع كيف ىضذم لق

 نم هاوس نود هيلع داهعالاو « هب ةقثلاو هللا ىلع قحلا لكوتلا وه ثلاث طقومو

 عيطتسي نلو « ناسنإلا بيصي ام ر دقي ىذلا وهو ٠ نماضلاو لفاكلا وهف « سانلا
 هقزر هَل لفك كلقو 6 ضرألاو ءامسلا ةوشب هيلط وأو رودقملا هدعوم لبق همأ] لوصولا

 : لوم « ليفكلا نماضلا عنف « هتايح هل نمضو

 انمأ بقاوعلا فوخ نم حبصتو هريغ دنع نم هللا قزر يلطتأ

 انماض كبرب ىضرت الو انيمض اكرْشُم ناك نإو "'!فاّرعب ىضرَو
 . دغلا رظانلاو مجنملا : فارعلا )١(



 ِ لوقيو ْ

 بلاطملا ليفكلاب ىضريف ضعبب 0 مهضعب ُسانلا لفكي نأ بجع امأ
 و 8 5ع 7 م َه 4ك ًّ 5 .٠

 بئاجع ةيش ناسنإلاو ضرب ملف هدذهعب قولا هللا لفك لقو

 8 1 ًح م
 بئادبلقلا ىلع كش هيلق ىفو  ودعوب فوم هللا نأب ملع

 ناسنإلا عنقي نأ ىرخأ ةرابعب وأ « ةعانقلاوه عبار فقوم ىلإ ها دأ فقوملا اذهو
 هيفكي ام حبصأ الإو عمطلا نع ملقا نأو « هدغو هموي ىف هل هرخ دا امو هللادنع امب .

 نأ ىلا بت ىدؤت 0 نإ لبءام ريفاذح ايندلا يضقبا إد و هيفكنال

 . : لوقي كلذ ىو ؛ 0 ءارثا

 رسعملا رسوملا كاذف عنقي 2ملو ريثك لام اذ ناك نم ريب ا ىر

 رثكملا وهذ قم ناك نإو ًاعونق ناك نم لكو

 4 ] 2 1 : ١ يال
 ربك لا ىنغلا سفنلا ىنغ قو ىغلا اهيفو سئفنلا 8 رقفلا

 عمج َْق هعشج ًاروصم ) سئفنلا ريمتؤ لاملا ىبغ عي رمت نم دومح ريكيو

 ىذلا اهب همايهو ال هتدابع لب 6 هلا أهقاقربساو 6 أهيلط قى هحارلإو ريئاثدلاو رهاردلا

 اممجع بجعرد ناكو .هب ر نعو هئيد نعو هسفن نع هتنستسف ذإ ع لح للع فقهي ال

 مهبواقب رثاتسا لق ودو مهبر ةدابع نسدو ةمدد لاملا ةذدبع عمج فيك ادرك

 - : كلوقي « مهرمأ نم ءىش لك مهيلع كلمو مهئاوهأو مهفطاوعو

 | اوراد رانيدلا ىلعو ًانيد سانلل اورهظأ

 2 ٠

 .اورازو اوجح هلو اولصو < اوماص هلو
 م ] هر 0 ٠

 اوراطل شير مهلو  ايرثلا قوف ادب ول

 ةشيعورقفلاب ىحرمو « هدبعتسيو ناسنإلا كلمتي ىذلا ىغلل 8 لو ةيات ادو
 2 ةجاحلا عقديو ييشر دعب انرقرت دينا نستمر 0 داهزلا اهشيعي + ىلا فافكلا

 0 لع «ارلا حتفي اميب « رقتفيهّللا ىصع 1 , ًاريقفدجتال كنأ ا مهنع
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 ىصاعملا باوبأ انايحأ هيلإ نوضوخي مهنإ لب « عمطلا»و صرحلا باوبأ هباحصأ
 . : عبارلا لصفلا ىف اهاندشنأ ىلا تايبألا هذهلوقي كلذ قو« رقس باوبأ اهئار ونمو

 ريعت ول. رثكأ خلا بع ٌرِجَّدْرَت الأ رقفلا نتاع

 رظنلا كنم حّص نإ ىنغلا ىلع 2 هلضف نمو رقفلافرش نم

 رقتفت ىك هللا ىصْعَت سيلو ىنغلا لانت ىك ىصعت كنأ

 بقتل هتديقع تنسح نم نإف نامزلا عجاوف دنع ريضلا وهن سماح تقزو

 ٍعردت لب ء رهدلا فورص ءازإ تارسحدسفن بهذت ملو ةمعنلا لبقتسي اك ةثراكل

 56 "مه اهنأ اوفرعو ةايحلا اوربخ نيذلا نيكسانلا دايعلا عرد ا

 : لوقي « ءانف ىلإ اهيف ءىش لك نأو

 الزنت نأ لبق هّبئاصم 2 ءهسفن ىف للا وذ لّثع

 الثم هسفن ىف ناك الا ُهْعُرَت مل َةَتْعَب تلزن نإف

 الوأ  هرآ ريض رخآ ىلإ ىضفي مهلا ىأر

 الح دق نم عراصم ىَسْنّيو همايأ نماي لهجلا وذو

 )01( الملا دنع ربصلا هملعل : . ورمأ قى مرحلا مدق ولو

 داوسلا بد اذإ هنأو « توملل ًاريذذ بيشلا نم هذاختا وه سداس فقومو

 تقد دقف « هترخآل دوزتيو هيَ نع علقي نأ ناسنإلاب اًنيرحناكضايبلا لالخ

 2 هسفن ىلع عجفتيو ىكبي نأ هب ريدجو « هلوح نم ءاضفلا تألموت وم لا سارجأ

 را 4 بام ريغى لإ هنع رسحني نأ اهّلظ كشويو ىضقنت نأ كشوت ةايحلاف

 : لوقب « مألاو دارفألا نع

 لَّمْألا تاوف دْمُيو نجل بقل ا ةتيكبا

 . ءالبلا روصقم : البلا ( ) ١
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 ءَبألا ريشب َلَحو ءاقبلا | َريِشَم كاوط
 لودلا فالتخا كاذك 0 ابحاص بحاص ١وىوط ىو, 8 0 . َق ًّ

 ىف دمي ذإ ةءاسإلاب ةءاسإلا تلي ال وهف « ملاظلا نعوفعلا وه عباس فقومو
 لهل ران اًدفطم ةمحرلاو ربلاو قفرلاو وفعلاب اهاقلي انإو « ايجييوتل ًادوقو كلذ
 تح ةعيفرلا مادو لاصخ نم ةلصخ ىهف .٠ حفصلاب بضغلا ةدجومو ملحلاب

 وف مربص نكأو هب هب مبقوع ام لثعي اويقاعف ميقاع نإو): هلوق لثع م كيلا ركذلا اهيلع

 أوفعت نأو) : هلوقو 0- 4 ذم م افع نُ 3 هوقو م

 3 ةنسحلا ةبوذملاو 0 ل اذه لع : ةدعو خم 6 ضعب نع 5957

 ”.الزاواهيلاثا شتي نك وت ريوس دومحم ردص كلذ لك نعو

 ملع ىلع هل كاذ ترفغو ىمْلُظ ىلاظل تثبهو فإ
 وع

 هتيأرو ٠

 م

 و

9 1 
5 2 ٠ 

 ىملح هلهجب نابأ ام 1 أدب :ىلإ ىدنأ

 مئغلا طعاضم ىلإ ىلاس >لإو هيلع هتءاسإ تدعجر هر م 2 ْ و ل ا
 امر . و 59

 دمحمهو أ د تودعو
© :»*3+ 

 .مثإلاو ملظلا بسكب ادغو
 ّئ

 ٠ .٠ 6 .٠
 مكحلا ىف هيلإ ملا انأو هَل ناك ناسحإلا امناكو ' ٠ ا

 رمل نم هل تير ىتح همحرأو ىنملظي كاز ام
 نم دمتسي ناك هنأو هركف ةرازغ حضوت دوسغغ ةفلتحما ةيدهزلا فارما هذهو

 ةراتو مشلاو او قالخألا نساحم ىف بغري ةرات وهف « بضني ال ىحورو ىلقع نيعم
 اهعاتمو ايندلا نع ضارعإلا ىلع مه ًاثتاح سانلا نيعأ مامأ توملا ًابصان ركذيو ظعي

 دوداح ىف قوت دقو « هئاقلل 0 ذاختاو هئاضقب اضرلاو هللا ىلع لكوتلو ىف
 ظ 5 اهدعب وأ نيئالثلاو نبتت
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 لازتعالا ءارعش

 نإ انلقو « رصعلا اذه ى ةيمالكلا قرفلا ةرثك نع ثلاثلا لصفلا ىف انثدحت

 رصع رصعلا اذه ىمسن نأ نكميل ىتح « قرفلا هذه مهأ تناك ةلزتعملا ةقرف

 « ةفلتخا للملاو لحنلا لهأ عم فينعلا مهلادجب ةرصبلا دجاسم اوثلم دقو « لازتعالا

 هب اوحلس امو ةحاصفلاو نسللا ةوق نم اوتوأ امب مهتديقع ىلإ بابشلا ةرثك اولاّساو

 وه اذاف « نومأملا رصع ذنم ءافلحلا اولاّسا دقل لب « ةفسلفلاو قطنملا نم مليق

 نولعي - انفلسأ امك"  اوناكو .ةلودلل ةيعمر ”ةديقع قولخم نآرقلا نأ ىف مهيأر نلعي

 ى انب رم امك - لقعلا رمتعملا نب رشب طيحيل ىح « ًاريبك ءالعإ ىلقعلا رظنلا

 ةرح ناسنإلا ةدارإ نأب نولوقي مهلعج ءالعإ وهو « ةيسدق ةلاهب عبارلا لصفلا

 باقعلاو باوثلا نم هترمبو فيلكتلا هيلع اوبجوي ىتح «هرايتخا ضحم ءاشي ام لعفي

 « بسحف ناسنإلاو هللا نيب ال ةقالعلا ف ثحبلا ىلإ كلذ مها دأو ع هلمع بسسح

 «ناسنإلا دنع ةدارإلا ةيرح لياقت ةلاّعف ةيوناث للع اهيفف «ةعربطلاو هللا نيب اضيأ لب

 ءازإ ةمكحلاب فصتي هنإف هباقعو هباوثو ناسنإلا ءازإ لدعلاب فصتي هللا ناك اذإو

 لقعلا مهديجمم نم غلبو . رشلا رصانع نم ىتح هّلثبو اهيف هقلخ ام لكو ةعيبطلا
 ًادحاو ان ملاعلل نأ فرعي نأ عئارشلا هلصت مل ول ىتح هب عيطتسي ناسنإلا نإ اولاق نأ

 ثحابم ىلإ كلذ مهب ىضفأو « هتاعونصم قيرط نع كلذ فرعي « امكح اقلاخ

 نإ اولاقو « ةكرحلاو ناكملاو نامزلاو هيبشتلا نع هللا اوهزن دقو . ةعيبطلا ىف ةعساو

 ريثكل حبصأ ثيحب ةضافإ اهلثامب امو ثحاملا هذه ىف اوضافأو . هتاذ نيع هتافص

 ضعب نم ثلاثلا لصفلا ىف كلذ انروص ام وحن ىلع ةزيمتم ةيلازتعا بهاذم مهنم

 هوجولا
 لحنلاو للملا باتك لثم باتك ىف مهبهاذمو مهئاراب ءىراقلا ملي داكي الو

 نأ اوعاطتسا دقف « زايتماو بصخخ نم موقع هب تزاتما ام هلوهي ىتح ىناتسرهشلل

 ةيمالسإ ةفسلف ىلإ ةمجرتم ةفسلفو تافاقث نم اوورق ام لك لالخ نم اوذفني
 ( ةيقيقح

 ةديقعلا دنع مهثحابمب اوفقي ملذإ « نولوألا برعلا ةفسالف مهنإ انلق اذإ ولغن ال ثيحم
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 - لئاسم نم نانويلا ريغو ةلازربلا هنف. ضاع ان لك تيس قس اهزاظسي نيف ةناعألا

 . ىلا تايناحورلاو تاينامسحلاو تادوجملا ءىدابمب لصتي امم تايعيبطلاو تايمإلا
 نوكلا ىف تاكرحلا هنع ثعبنت ام لكو تاسوسحملل ةنوكملا رصانعلاو ةعيبطلا ءارو

 اًمفسلف ًازنك هبشي ام ىلإ رصعلا اذه ىف لازتعالا لوحت كلذبو . ةيناسنإلا سفنلاو
 مهريغو ءارعُدلا بابش لوحتو « هرهاوجو هرردب ىلرعلا ركفلا دفري لازي ام الئاس

 نوكواي هريغو ساون ايأ لعج امش < مهرطاوخ ةبصخ ةدامو ماوقعل ًاداتع هنم نودمتس

 . مهتاحلطصم ضعب .

 ظ مهتكراشمو ؛ « رعشلا لاجم ى اوكراش نو ريثك ءارعش مهسفنأ ةلزتعملا نم ناكو

 رعشلا تاعوضوم نم مهري هيف ظني ايف نومظني مهف ةماع ةهجو : نيتهجو ليخأت هيف

 لصتي اهفو ةيمالكلا مهئارال جاجتحالا ىف نومظني مهف ةصاخ ةهجوو « هضارغأو
 باحصا نم مهموصخ ىلع نو دري ام ًاريثكو « ةعيبطلا ف ثحابملا ضعب نم اهب

 ىراصنألا ناوفص رصعلا اذه ةحتاف ىف اناقلي ٍمهنم رعاش مدقأو . ةفلت#ا لحنلا

 ىدانو هداحلإ هذاتسأ هيف فرع نيح راشبا ىدصتي هآرنو ءاطع نبلصاو ذيملت

 ىلع سيلبإ ىلاتلابو نيطلا ىلع رانلا هليضفتلو ةعجرلاب هلوقل « هولتقي نأ سانلا ىف

 رفكلاب بآو ىبأف « هل دوجسلا هيلإ بلط نيح هبرا هنايصع نع هل ًارذتعم مدآ
 الصاو هيف حدمب فقوم : نافقوم راشبل هيدصت ى ناوفصلو . نالذحلاو نايصعلاو

 ىف ددللاو ةحاصفلا نم اوتوأ امو هتامرحو نيدلا نع مهبذو هعابتأ نع ثدحتيو
 آدرطتسم « مهتديقعلو مالسإلل نيعاد ضرألا راطقأ 2 نوب رضي فيكو « ةموصخلا

 : لوقي مهذاتسأ ىفو مهيفو 2« مهفشقتو مهكسنو مهئاوس فصو ىلإ

 (" رثاكملا ليبقلاو ىماتيلل ْنّمف  ورصَع دحاو لاّرَعلاب بّقلت

 رئاج ١ رخأو جرم رخآ»و 22ضفار رخآو ظ 0 نمو
 رفاك لك نم هللا نيد نيصحتو ركنم راكنإو فورعم رمأو

 رئاربلا طلو .نمنألا اهسوند لإ * ةَرْغُ لك ىف قيبصلا ندع لح هل

 نايبلا تايبألا ىف رظناو . نهيلإ هتقدص فرصيل راكي ناك ناب لاركلاب لضاو تنل 0
 . اهدعب امو ؟5/ 1 نييبتلاو هنأب كلذل دربملا للعو « نيلازغلا قوس ىف سواحلا
 ءاسنلا نم تاففعتملا لع فوقولا ديري ناك
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 ا ٠ عم 32 ع ك مع ] 2 75

 رك ام كيك الو رابج مك مهحيِزَع لمي دل ةاعد لاجر

 رجاشتلا ماو اهاّيتف عصضومو ةدلب لك َْق هللا ضرأ ٌداَتوُأو

 رانلا هليضفت هيف صعهنب 0 ناشبل انتمجرت َْق هل أانضرع نأ قبس نا فقومو

 دوجسأأب هل هبر رمأ هضفر ق سيلبإ ىأر تر ل تا ضرألا ىلع

 روصن م ريدخو َ ةمآلا عيمج هريفكتو خسانتلاو ةعجرلا قى همعازم ضفنب 1 6 مدال

 4 ضرألا لئاضف ناب ُْف امهسي اهيف وهو « ظحاحلا اهدشنأ ىلا هتيلاد كلذ

 ع دنزلاو او ةراجحلا ىف فورعم وه ام وحن ىلع 5 رانا لمحت ارنا ليج اهنا ذيب

 ريغو ربنع نمو ىملال ريغو ءىلال نم راحبلا ىف ةثوثبملا اهفئارط نايب ق ضيفي 5

ا ىف ىصحت داكت ال فئارط ىلإ « حباسلا كمسلا نم لمحت ام عم ٠ © ريع
 لابتب

 6 ةسيفنلا نداعملاو ةضفلاو بهذلاو ةعركلا راجحخألا نم نيضرألا رهاظو رارخلاو

 نمو « قلاحلا ةمظع ىلع ةعصان ةلالد لدي امم « ةسدقملا نكامألا ىلإ ةفاضإلاب

 . )١( ى كلذ َْق هلوق

 دنزلاو ةراجحلاب اَيْحَت ضرألافو 2 اًرشْنُم مركأ َرانلا نأب تمعز
 28 1 ٠

 هر 8 2

 سب هد ً لا خا و 6 .

 '”درولا ربنعلاو نونكملا ٌولوللانم 2 مفانم راحبلا جل نم رعقلا ىو

 (؟ادْشَحلا ةعاس ىرولاكالمأ ٌُدجربز رمطقم فلخ لابجألا للُق ىفو

 '"دقئلاب سجبت تاراغم ٌنهل ٌنداعم ىَمْلُت ءالجَنلا ةرحلا قو
2 

 دهزلاو ةعانقلا اذ يضم قورت ىلا ةضفلاو زيربإلا بهذلا نم
 يا 0

 0 دش ٍرذاَش ونو 0 بز نو ُكناو ساحن نه رلف لكو

 6. ع ْ 2

 دجملا ةرخاف راجحأالاو ضرألا نم  اهيلحو مانالا تيقاوي 2لكو

 . ةراجحلا ءادوس ةيناكرب ضرأ : ةرحلا (ه ) 507/1١ .٠ نييبتلاو نايبلا (1)
 .رجفتت : سجبت . ةنشحلا ةرعولا : ءالجرلا . دعلا ديريو ©« باسحلا : دقعلا (؟)

 :لادلولاذلاب رذاشولا صاصر : :كنآ 600 .رمحألا : درولا («)

 “ . رولبلاك فاص ضيبأ رجح ةرهاقلا نم دتمملا رصم لبج : مطقملا (:)

 . لينلل قرشلا ءىطاشلا ىلع ناوسأ ىلإ
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 ' ربي ب ىىب -ٍ 2 رييعو 8 2 5 0 / ْ .

 ماشسمو امصلاو نك رلاو لخلا ماهم اهيفو

 د دري ذئئيح ناك هنأ رهظيو راشب ةقيقح نايب ف كلذ دعب ناوفص ذخأيو

 هر . ل تاو

 دزخلا ةمح نم جاجحلا

 عيمج لماك وبأ مهبحاص رفكأ دقو « ةيلاغلا ةعيشلا قرف ىدحإ ةيلماكلا ةقرف ءارآ

 ءافلحلا لهع ى دعق هنألو مكحتلا هلوبقل ىلع ىف نعطو ىلع ةعيب مهكرتل ةباحصلا

 ىلإ صخش نم خسانتي رون ةمامإلا نأ ىري ناكو « هقحب ةبلاطملا نع لوألا ةئالثلا

 ةملظلاو روالا نع ىنامو ناصيد هلاق ام ضعب ددري ناك هنأ اًضيأ رهظيو . صخش

 ىلجعلا روصنم ىلأو ةيظعانلا ليل لثم نم ةعيشلا ةيلاغ ءامسأ كولي لازي ال ناك هنأو
2 

 : لوقي « هيلع ناوفص هلك كلذ لجسيو ؛ مهريغو ديعس نب ةريغم ا هم نباو

 كرولا نكت و ناصُيد عابتأك الصاو ًىياطتلاو ارْمَع لعجتأ

 )0 ديو رلا قرط نمهّللا قل َدعْبَأو ىمعلاو مالاو نيَطلا فيلح نبا ايف

 "3 دري ىلإ كاذ لك وُرْعَيو اًيلع هدعب علختو ركب ابأ وجبنأ

 دقح ىلع تيبيال رلْخَّذ بلاطو هلك نيدلا لع نابضغ كنك

 دّرلاو خسانتلا ىف قيرع ركوب ةلكلا ةظفانلا لل .ليعتا

 لو . ةملظلاو رولا ىلإ ةدابعو ةيسولا بهاذملل كلذ دعب راشب صلخ دقو
 ىلع درلا اذه ءار ٠ ةفاتخملا ءاوهألاو لحنلا باحصأو ةدحلملا ىلع دودر ناوفصل انلصي

 ىرتسو . هدودر اوتبثي ىل ءامدقلا نأو ًاريثك مهيلع دري ناك هنأ نظلا بلغأو « راشب
 ةرخأب هاقلن ىذلا ىوطعلا هلثمو . هاجتالا اذه ىف هيده ىلع ريسي رمتعملا نب رشب

 ىضفارلا ركحلا نب ماشه ىلع اهيف دري ةديصق ىلاقلا هل دشنأ دقو « رصعلا اذه نم
 ناسنإ ةروص ىف هنأو هللا ىلع هيبشتلا نم همعزي ناك امو نيلاغلا ةعيشلا ىملكتم دحأ

 قرطتلا لرقي ةلوب ف ازيتكت ولعت كلذ نع دشا قامت +. ىسمتلا سارا سقت هلو
 . (؟) هدر ضعب ف

#0 © 5 00 00 0# 

 ماسجالاو ضارعالا تافص نع ماسجالاو ضارعالا بر لج

 ديري : دقح لع كيال يراك لت 20 . لذارأ : شمق )١(
 . هرأثب ذخألا ىلإ عراسي هنأ ًانايط ناك هنأو درب هيبأ ةفرح ىلإريشي (؟)
 . 785/٠ ىلاقلا ىلامأ (:) . نبللا برضي

 لوألا ىسابعلا رصعلا
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 ماهوألا» راصبألا تاظَحل هتفنتكا اه لك نع َ 000

 ماشه لوق ّلثم هللا ىف لاق 2 نممو ماشه نم ُهَّلل ىرَب

 مامإ ريخو ٍدشرتسم  ريخ  هآرو  هلوق لاق نمل لق

 مالعألا مُجَنأل ٌلصو َّس  ُْدَّشلا دبع نم لوق تركنأ مل
 .ماوقألا ىَدَل هب ْحصْفَأ مل اعلا ثَدَح نع نينا ليلدلا ام

 مانألا 0 مانألا ضعبك تا لق دقو ُهمَرَت الف ليلد ال

 مالكلا تاضقانم ْعَد ُهَدْصَق ْدِصَقاف قْلَكلا َةَمْدِق ريغ درت مل

 هللاف « ةيهواألل اليطعت ةيطإلا تاذلا ىلع هيبشتلا ف ىري ىوطعلا نأ حضاوو

 هتهبشأ وأو « مسجتو ديسجت لك نع هزنم وهو ءىش هلثك سيل نآرقلا صنب
 لجأ نمو « ملاعلاو هللا : ناميدق كانه ناكاو « هلثم امبدق ماعلا حبصأل تاقولخما
 نيملكتملا ضعب نمو نانويلا ةفسالف نم لوقلا اذهب نيلئاقلا ةازتعملا براح كلذ

 هللا هقلخ « ثداحف ملاعلا امأ « ميدقلا وه هدحو هتلاف ةفينع ايرح ماشه لاثمأ

 ] . هبيكرتو هتينب ىف ةمناق هقلخو هثودح ىلع ةلالدلاو « هثدحأو

 غابصأب هيناعم نم ًاريثك ًاغباص ةفلتخملا رعشلا ضارغأ ىف مظني ىوطعلا ناكو

 ضعب لوقي تاذ قو « اهتاثيخ طابنتساو راكفألا دياوت ىلع ةردقلا دصقنو « ةلزتعملا

 باحصأ بهذم ىلإ هيف بهذ « هنأ[ قي ١ رعشلا نم نف هل ناك » ءامدقلا

 باتكلا هلمعتساو ىورو ناسل لك ىلعهرعش فخو هئارظن عيمج قرافف مالكلا
 راعشألا نم ةفئاط هيناغأ ىف جرفلا وبأ هل دشنأ دقو . « امامإ هولعجو هيناعم اوذتحاو

 لايخلاو ىبعملا ف فارطإلا بلطي ناك فيك روصت ىهو « ةفلتخم ضارغأ ىف
 مصتعم ا دنع مهم قو هرصع ق ةلرتعملا خ خيش داؤد ىبأ 57 نيا رت هلوق لثم نم

 : ١7 قئاولاو

 2( | لت 0 ١ يف م 7 ا

 . هم/56 .٠ ىناغألا (1)

 . تيملل طلخت بيط لك وهو طونحلا نم : هتطنحأ ( ؟ )



541 

 ١ روبقو نلزانم قف عوضيف هتطن> هلاصخ ضعبب اله

 ظ : ؟؟اضيأ هئاثر ىف هلوقو

 (”ٌفّلخملا تانثلا كاذ هنكلو ١ هطونح ظ 317 كسملا مب هسن سيلو

 سلامخاو ىنادنلا ركذو ةيوبمفلا فصو قى هلو « بارشلاو ذيبنلاب اموهنم ناكو ظ

 (*) : هلوق لثم نم ةردانلا ىناعملا ىلع اهيف عقن ةريثك راعشأ

 بيثك نم بيضق اه فوطي 2سأك تلقف ٌّنمَت اولاق مكف
 بيقرلا ضَع وأ بحلا ظحلك ًائيدح ىنطقاست ُناَمْدَنِ

 قئاقد نم ريثك ىلإ لصي نأ ”الواحم هيناعمل ىنأتي ىوطعلا ناك وحنلا اذه ىلعو

 نم ءىشب ضرعن نأ ريخلا نم لعاو . هيرصاعم رهبي ىتح راكفألاو ةليخألا
 ىناتعلا مهو رصعلا اذه ىف هؤامسأ تود ةلزتعملا ءارعش نم ةثالثل ليصفتلا

 ظ . ماظنلاو رمتعملا نب رشبو

 00 (*) ىنآتعلا

 دحأ موثلك نب ورمعب هبسن لصتي « ( ىبلختلا بويأ نب ورم نب موثلك وه

 « لصوملاب ةقرلا نكس مث ياقلب نير ف أشنو دلو « عبسلا تاقلعملا باحصأ

 فخش :نأ كلن مو ٠ نيملكتملا تاقلح تا دال ىلإ اهنع لوحتو

 نم ةيواهفلا ملعت ىلإ هادأ اًفغش ةيسرافلا بادآلاب فغتش امك « لازتعالاو ةلزتعملاب

 اهنم دوزتيل « ناسارخو ورمب بتكلا نئازخ ىلإ ًارارم ةلحرلا ىإ هادأ اك" « ةهج
 هخسنو بتكلا هذه ىلع هبابكإ عبارلا لصفلا ىف انب رمو « ىبرافل بدألا زونكي

 ءايدألا مجعمو ١١5 ص ع مسدنلا نبال تسرهفلاو 0 حوفي : عوضي ) ( ١

 م7307/ 57 ىدوعسملا بهذلا جورمو ١ . هة/ ٠٠١ ( ىباسلا عبط ) فاغأ 6
 ص ىرايشهجلل باتكلاو ءارزولاو' 'اهدعب امو . ةحئارو ىذش : اير )0

 م ص روفيطل دادغب خيراتو 58١ ء#7م# . هور/ 8٠١ فاغأ (4)
 488/1١١ ىدادغبلا. بيطخلل دادغب خيراتو قفعملا تاو هرابخأو ىناتعلا قرظنا ( ه )

 موجنلاو ١١5/1 ىخونتلل ةدشلا دعب جرفلاو نييبتلاو نايبلاو 7 8ص ءارعشلاو رعشلاو ١ 8 ١ ص
 . 1١85/57 ىدرب ىرخغت نبال ةرهازلا ها/آ ها ل عر
 231٠١9 /1 لاغألاو :م» « ه١ /» ناويحلاو
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 ( اهل هخسن ةرثك نه بجعي هيرصاعم ضعب لعج ام « اهيناعمو اهفحص نم ريثكل

 . مل ىناعملاو انل ةغللا ؟ مجعلا بتك ىف الإ ةغالملاو ىلاعملا له : الئاق هردتبا دقو ظ

 ىف قمعت هنأ رهظي لب « ةفسافلا بتك ةءارق ىلإ هلازتعا هيدؤي نأ اًئيعيبط ناكو

 « هرصع ىف رهتشا انباتك قطنملا ملع ىف فلؤي نأ ىلإ هعفد قمعت وهو « اهتءارق

 « مكحلا نونف باتكو ظافلالا باتك اهنم ةفلتخم ةيبدأو ةيوغل تافنصم هبناحي هلو

 مظنلا نسحو لسرتلاو ةفرعم او بدألاو ةءارقلاو ملعلا نم ناك 90: :ىدوعسملا لوقي هيفز
 ةوالحو ةبتاكملاو نايبلا ةعاربو ناسللا ةحاصفو ةراشإلا نسحو ظفحلا ةرثكو مالكلل

 ( هلثم هرصع ىف سانلا نم ريثكل نكي ملام ىلع ةحيرقلا ةحصو ظفح ا ةدوجو ةبطاخما

 ىبحي عمو . نيكسانلاب ةوسأ فوصلا سبليو ايندلا عاتم ىف دهزتي كلذ ىلإ ناكو

 وه هيلع ىضي ذخأو ءهسلاجمب و هب هلصوف هلضفب ديشرلا ريزو ىكمربلا دلاخ نبا

 هومدق نأ اوثبلي ملو ؛ هحئادم نم مهيلع ىضي وهو « مهاون نم رفعجو لضفلا هانباو

 ديشرلا نأ ةاورلا ىوربو . مل هعاطقنا عم « ةينسلا هزئاوج لانو هحدف « ديشرلا ىلإ

 ةكماربلا ىشخو « هبلطف « ةلزتعملاب الو لازتعالاب بجعي نكي ملو « هلازتعاب عمس

 دلاخ نب ىبحي لاز امو « نميلا ىلإ بره هنإ ليقو « ةدم هنع هوريسف « هبلط ةبغم

 ..ةنمار ةعبتلا ىف اه." لكما وح سلع هبت ا تلضي ديرتنا لرد
 كارتشال « ىنابيشلا ىجراحللا فيرطنب ديلولا راث نيح هيلع بضغ هنأ ىوريو

 ضعب هانج ىذلا مرحلا نم لّصنتي هيدي نيب لثم هنأ ريغ ءهعم هتليبق دارفأ ضعب
 ةعيبر نع لسغ ديزي نأب حولف ديلولا ىلع ىضق ىنابيشلا ديزم نب ديزي ناكو« هموق
 ظ . هلصوو هنع ىضرف « اهبتذ اهلك

 هحدمب لظ ديشرلا مهب كتف اذإ ىبح ةكماربلا ىلإ اعطقنم ىلاتعلا لاز امو

 .داوجألا داوقلا دحأ ماشه نب ىلعو هللا دبع هنباو نيسحلا نب رهاطب هبابسأ الضاو

 ةريزحللا رايد ىف نيع سأرو ةقرلا ىلع ددرتلا نم ريكي ناك هنأ رهظيو . رصعلا ىف

 ءاملعلا ةلجل سلاجلا دّقعو دادغب ىلإ ورم نم نومأملا لوحت الو . قارعلا ىلاهش

 . هيلع هلاونو هرب ىلاوو « هيلإ ىلاتعلا صخشأ هيدي نيب نورواحتيو نورظانتي

 « لئاسر نم بتك ام لك ىف راوحلا ىهتعاربو ىلاتعلا رعشب ءامدقلا داشأ دقو

 مالكلا بذع رعشلا ىلع ًاردتقم ًاديجم ىلاتعلا ناك » : زتعملا نبا لوقي كلذ قو



 ١ ظ

 دحأل طق امالك تعمس امو « دحأل اذه عمتجي املقو ءاقذاح لئاسرلا ديج ابتاكو

 ) ا يع رجلا لد ناك هنإف . . ىلاتعلا مالك نم نسحأ نيملكتملا نم

 م دقمو رعشلا نونف قفرصتم عوبطم غيلب لسربم رعاش » : هنع جرفلاوبأ لوقيو
 ناك نمث ءارعشلا ءابطخلا نمو » : ظحاحلا لوقيو . « ةيسابعلا ةلودلا ءارعش نم

 ورم نب موثلك نسحلا نايبلا عم ةرخافلا لئاسرلا» ديحللا رعشلاو ةباطخلا عمجي

 عيمج لوقي عيدبلا ىف هلاثمو هو ذحو هظافلأ ىلعو « ورمع وبأ هتينكو « ىباّدسعلا

 دياولا نب ملسمو ىرمتلا روصنم و>نك نيداوملا ءارعشلا نم كلذ لثم فلكتي نم

 ف لوقيو . ) عيدبلا ف راشب وذح ىذتحي ىلاتعلا ناكو « امههابشأو ىراصنألا

 . ( عيدبلا ف هرعش بهذي ىاتعلا » : هنايب نم رخآ عضوم

 ريواصتلاو قابطلاو سانحا نم ةفورعملا تانسحملا عيدبلاب دصقيال ظحاحاو

 ةعساولا هتفاقث ىلاتعلل تحاتأ ىبلا ةردانلا ةفيرطلا ىناعملا اًضيأ دصقي لب « بسحف

 فقن ام لوأو .بلقلاو لقعلا ىضرتو سفنلا عتمت ضراعم ىف اهضرعو اهبالتجا
 ةروثل هيلع طخس نيح اهمظن ديشرلا ىف ةديصق هيف هل تراط دقو « هحيدم هدنع

 بيسنلاو لالطألا ركذب اهلهتسي وهو « انفلسأ امف اهيلإ انرشأ ىلا فيرط نب ديلولا
 ا : ةلكاشلا هذه ىلع

 ةديصاعألا اهنع حقق تتطورب  للظ نع تو راوحي كاجش اذام

 ا"رومغم ءاملاب اهناسنإ نيعلا»و كرَّشتم بلقلا ٌريمض ىتح كاجش

 ريصقت قامآلا نع نوفجلا قو 2 امهنيفج نع ضابقنا ٌيئظان ىف

 ا" ريهازألا كرلعت رضخأ تلزو ٍللط مورا ةندرأ تسب

ف: نكفتلا ق ةقذ نم علطملا اذه ق ام حضاوو
 0 وش نوضت. وي

 عيدب لايدخ ىلإ ذوفنلا ًالواحهم « ريوصتلا اذه ىف ليطيو « للطلاب لأ نيح اهنزحو

 لب امهدحو لايخلاو ركفلا ةقدب ىبعي ال وهو « ثلاغلا تيبلا ف حضتي ام وحن ىلع

 0 لظي نأب للطلل قيقرلا هثاعد ق ىرن اموحن ىلع هل ةقدب اًضيأ ىبعب

 )١( ةنمدلاو . بلح ىرق نم : نيراوح : )١( مومهم : كريششم .
 بايث : ةيدرأ (8) . رايدلا راثآ .
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 : ديشرلا ىف هلوق لثمب حيدملا ىلإ لوحتيو نيحايرلاو راهزألاو ةرضح اب

 ركف نم بلقلا تامزع طبنتسم

 انسفنأ نأ الإ حئادملا تف

 دقو كيلع ىنثي حدام ىسع اذام

 1 : 2 و

 رومعم هللا نيبو نهنيب ام
2 #2 2 

 ريئامضلا ىوحت اع. تاقطنتسم

 ٌريهْطَتو سيدقت ىحولا ىكادان

 هتكنحو بئاصلا ىأرلاب هرصبو همزح ريوصت نيب جزمي هل هحيدمىف امتادوهو
 : هلوق ةلكاش ىلع « ةمحرلاو ةقفشلاو لدعلاب اهذخأو ةيعرلاو نيدلل هتطايح نيبو

 24و

 اهئاَتَب مضي فك هل مامإ

 اهفرط ةيربلاب ٌطيحم نيَعو

 تأ
 ةبرك رْعَق ىف هادان اذإ عيمسم

 اهدوع ىرَبلا نم ًاعونمم نيدلا اصع

 اهديعبو اهُبرَق هيلع اوس

 اهديكي تاعّدوتسم اًمَحلا ىف هل

 اهديعي ال ةوعد ع دانم

 فينعلا دهحلاو ةانألا نم هب هسفن ذخأي ناك ام ىدم تايبألا هذه ف سحنو

 « ةفلتحم ضراعم ىف ىبعلا ضرعي فيك فرعي ناكو اهتغايصو هيناعم ريوصت ىف
 ىلا رطاوحلا هسفن ىف ريثي لازي ال ىذلا بصحلاا ىلازتعالا هلقع كلذ ىف هدفري

 : ةديدج تآيه ىف ةقباسلا ىناعملل اديعم « ديشرلا ىف هلوق لثم نم نيعماسلا رهبت

 اهمامإ وهف مالسإلا ةمأ ىعَر
 م . ىلا 0007

 اناك ىح ءامقعلا ميسسسم و

 ] »0 ظ 3 2

 ىدتبم قحلا هل بفوصوم لك امو
 ةلداسلو و 2 ىو يب 0

 اهنيمأ وهف قحلا اهيلإ ىدأو ظ
 0 تح : ب ُْف اغلغت ريت 2 د

 0 ر## هو 4

 اهنيبتسي ىوصلا مأ نم لكالو .

 (؟!امنوعو بوطخلا راكبأ فراوط
 'هنس امو فينحلا نيدلا دعاوق نم همكح ديشرلا هيلع ميقي ام ظحالي وهو

 .لكاشملا لح قى هتكنحو هتنطف روصيو داشرلا قرطو ةلادعلا نم ةيعرلا مكح ف

 )١( قذاح نطف بلقلا ظقي : ممصأ .
0 

 جتنتسي . ةرسعلا ةلكشملا : ءامقعلا (؟) :

 . . دلوتسي

 . مالعألا : ىوصلا . دصق : مأ 00

 ةعرس وهو نانتسالا ناكم : نتسملا (:)

 عمج : نوعلا . تاثيدحلا : فراوطلا . ودعلا

 ظ . ركبلا دض ناوع



 فر

 « ةيفخخ لولح نم اهماحرأو اهقامعأ ىف "نتكا ام اهدلوتسي امنأكل ىنح ةميقعلا ةرسعلا
 هب ىنلعي ام حضاوو . بتاتعلا حلا ف برطخا نب هذوقنو همزح ر وصي انك

 ىلإ نيملظتملا عم اًرس لخد هنأ فورت 6 ةفارطو هيناعم ى ةقد نم ىباتسعلا

 : هدشنأف « هيلع هتاطخس ضعب قى ديشرلا

 (نامدققا تلز وأ نيلخ .انيم# .:قرغاك نإ ردَقلا ماقملا ىضخأ
 (؟8 انك 0 1 ءااقك 2 هاو رسب ا 1 ا
 لامجت ى ءام نم ام5و ارتقم ةشيعملا بدج رت

 56 ىلا ٠ سس ةمصار صه م

 ىناسلو ىدنلاب ىيع تألب ام دعب عماطملا مهس ىلعجتو

 وأ ىكمربلا رفعج ناكو . ةينس ةزئاج هزاجأو « .هلوق ديشرلا بجعأف

 ءافن آ كلذ ىلإ انرشأ امي « هيلع ىرخأ هل ةدجوم ى ديشرلا دنع هل عفش ىبحي هوبأ

 ظ : هحدمب لاَقف

 7 0 2 صس 8 20

 9 ىليحوم ضرألا حيمسف ىنع قاضدق احرطم توملا اي تلز ام

 ىلجأ َْدَي نم قايح تسلتخا ىتح ىل كفطلب ىَعْسَت ًابئاد لزت ملو

 ةفولأم نكت مل ةرهاظ ىناتعلا رعش ىف عاشأ ةردانلا ىناعملا نع ثحبلا اذهو

 نيتيب حبصتل ىدع رعشلا ضارغأ نم هب ملي ام حئادملا ريغو حئادملا رسصق ىه

 . ةريصقلا ةيسرافلا لاثمألاب تاذ ى هبشتي امنأكو « نايحألا نم ريثك ىف ةثالث وأ

 « عفقملا نبال ريغصلا بدألا باتك لبثت ريخ اهلثمب ىبلاو اهيلع فكعي ناك ىلا
 نب هللا دبع لع لخف هنأ نم ىورع ام ريوصت لمجأ هدنع كلذ 0 اممو

 : احدام هدشنأف اموي رهاط
 ْ م 0 9. 8 2 5

 ىب ىتأ ةادغلا كلذم ىاوس 4 للا دوع ام نحو ننطا نسخ
 2 2 4 1 5 | 1 ٠ مى را

 ىباكر كليلإ اذح نيقي ن 2 سحنم نسحأ نوكي ءىش ى
 : سداسلا لصفلا ىف امهاندشنأ نيذللا نييلاتلا نيتيبلا هدشنأف «دغلا نم هيلع لخدم

 .ناليستو نالسمت : نافكت 22: بلخ انس . ديدشلا ماقملا : رمغلا ماقملا )١(
 . دئادش : تارمغ 20 0
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 كينيفكي كادو

 ىل تشع ام رقفلا نكح فيكو

 : هدشنأف « ثلاثلا مويلا ف لخد مث

 6 6 و ََ

 مدلا اهقِلْخي بايثلا تاجهَب

 ذل: "ككل دير ان .قشكاف

 لاوس نع ةيفاك يىتيؤرو

 لام تيب ىل كانك امتإو

 و #ء و و
 كديدح دع ءانثلا بوشو 7

 و

4 

 : افيرط ىعم نالمحي « نيريصق نيتيب ىلإ حيدملا ةديصق لوح هنأ حضاوو

 «ريكفتلا لوطو رظنلا دعبو ةيورلا لوط دعبو ربدتلا دعب الإ هيلإ لصي ال ىبعم وهو
 بيقنتلا لوطو فقوتلا دعب لب

 : هلوق لثم نم

 اجلا لحد

 كيلإ
 ا

 ةظعوم بتع كبتع تلعجو

 دز

 ًابرتغم كيلإ
 ىمأ ىمادن

 هباتع ىف اناقاي هحيدم ىف كلذ اناقلي ام وجن ىلعو .

 ى 0

 رهدلا اون هيلع تادشح

 0 و - رس ع

 ىركش هنانع كيلإ ىنشو
 رو ”سهو ّ

 ىردع ىهتنم كوفع ءاجرو

 اهيف لواحي لازي ام وهف « ةيلايحلاو ةيلقعلا عباوطلا سفنب عبلطست تايلزغ هلو
 : هلوق ةلكاش ىلع ةقيقدلا روصلاو ىلاعملا طابنتسا

 مه 1 د وو
 ىرخت كيلإ ندهفلا لسر

 عدت مل ةبابصلا نإ

6 
 فج ام

 ىلع ش5 ردع ْ إ 5 9

 صا © م

 يرْجَم نّيتلا ريق ايا كن
 مر دم : .
 ا"ىربم ,مظع ىوس ىم

 سر َرهدلا كيلع 3

 5" انايحأ اهمسجيو 06 نأ 0 قااعملل هصخفو 0 3 هادو

 : هركشل ادسج هلوق لثم نم

 ةراك نم جرعلا وهو ملطلا نمو ةعلاظ )1١(
 . ةبعتم : ىرسح . ريسلا

 . لوزهم : ىربيم 0(

 . ةقرحم : ىرح ()



 فقن

 رظانلا هلمات اه اذإ نوبن صخُم ركشلل ناك ولف

 ركاش درا ىنأ معتل هأرت ىح كل ةملشأ

 : نسحلالوبقلاب اهيقلتو ءاقدصألا ةمالمى هلوقو

 2( اكيجادي لوق نم كضرعل قبأ هفراقت عومم نم كذيعي مول

 (؟! اكيف ىذلا بيعلا كمتكي تاب نم ةكلهم ةاهّيت ىف كب ىمر دقو

 نم « اًعيدب اليلحت اهل اللحم « عابطلاو قالخألا اهيف لوانتي راعشأ هلو
 قلحلا براسم ىلإ ديمحلا قلما ةجحم نع لدعف « هاده عبتا نمل هريوصت كلذ

 ليم ام لمعلا نم ناسنإلا بهو ىذلا هللا ةمعنل ًانارفك كلذ دعبل هنإو 6 ممذلا

 « هسفن ىعاودو هاو بيجتسي وه اذإف « عفانلا نم راضلاو « بيطلا نم ثيبحلا هب

 ماطفو هل ىنأ نك ؛ هد من يخش منال اهلج 0

 '"اهميذي يلخ لك نم ةأربم 0 هللا اهكاتآ ةمعن 1

 (؛اهميدأ ىرفت ىتح اهزواعت ' اهيلع ةملخا ل
 اهمبدتست ل دأب تقلي مبا تشول اترما تنكو

 اهمورت نيح ءامصلا ةرخصلا نم المحم ٌرَسْعَأ سفنلا ماطف كلو

 دروي امب مهبولقو هيعماس لوقع ذلي لازي ال ىباتعلا ناك وحنلا اذه ىلعو

 هرخدأ ام لكي هل افطلتم كلذل الاتحم ىناعملا فئارطو ةليخألا رداون نم مهيلع

 نونتفي سانلا لظ دقو « ةينغلا ةيركفلا اهزونكو ةلزتعملا ةثيب نم هانتقاو هلقع
 ةنس ى هب ر راوج ىلإ لقتنا ىح هيناعم ىف هتاركتبم مهيلع ضرعي وهو « هرعشب
 . نيتئامو نامت

 . اهبيعيإ : ) ئ اهميذي (8) .١ كقفاني :كيجادي . هيكترت : هفراقت )١(
 . مطقت : ىرفت (4) . ةلسقم هاج ايبا 000



 ثةئ

 رمتعملا نب ؟'١ رشب
 الوأ اهنم لوحت هلعلو لصألا فوك هنإ لاقي « مهسيئرو دادغب ةلزتعم خيش

 ع هل ةفرح ةساخنلا ذختا دقو « دادغب نطوتسا مث « ةلزتعملا نطوم ةرصبلا ىلإ
 فعن الو . ةدابعو ًاكسنو ًادهز هلثم اًضيأ ناكو «قارولا دومحم لثم كلذ ى هلثم
 ةكماربلاو ديشرلا رصع ذنم اهيف عملي همسا دجن اننأ ريغ «دادغي لزن ىتم طبضلاب
 « ىكمربلا ىحبي نب لضفلا مهنم ةصاخو نيريخألا نيبو هنيب ةلصلا تقثوت دقو
 «ةيعيش ةعزن نم رشب نع فرع ام ةلصلا هذه قوت ىف ىيقح ا ببسلا ناك امبرو

 هذه ىلع نو ريثك ”صنو « ميسلاجم ق هل اوحسفف « اانا وعيش ةكماربلا ناكو

 ًابيصم ناك هنأب "ىلع ىلع مكحلا ىف ةعيشلا قفاوي ناك هنإ ىتخبونلا لوقي « ةعزنلا
 اًضيأو « أطخ ىلع ناك هلتاق نم عيمج نأو ةيواعمو ريبزلاو ةحلطل هبرح ىف
 رمتعملا نب رشي ناك و :ديدحلا ىلأ نبا لوقيو . مكحتلا هلوبق ىف ابيصم ناك

 ركب ىبأ ىلع ىأ) مالسلا هيلع ىلع ليضفتب لوقي ىلاعت هللا همحر انخويش ءامدق نم

 انباحصأ ىلإ ليضفتلاب لوقلا ىرس هنمو ؛ مهاخسأو م.عجشأ ناك لوقيو ( رمجو

 نبا هل ىور دقو . « نييرصبلا نم ريثك قو ةبطاق نييدادغبلا ( ةلزتعملا نم )
 « ةيواعم نمو ورمع نم أربن » اهروطش ضعب ى لوقي ةزوجرأ نم اتايبأ ىضترملا
 . هيرتعي كش الو هيف ةيرم ال هعيشتف « نيفص ىف ىلع ىمصخ

 ىلا « هئارآ لوح تنوكت ىلا ةيلازتعالا ةلحنلل عبارلا لصفلا ىف انضرع دقو

 ةيرظن اهقنتعي ناك ىلا لوصأألا مهأ نم نأ انركذو هيلإ ةبسن ةيرشبلا تيم
 وهف انريغ وأ انيف انلاعفأ نم دلوتي ام لك نأ ىلإ اهيف بهذي ناكو ؛ 7

 ةياهن ال ذإ « هللا ىلع حلصألا بوجو ةركف ركني ناك هنأ اًضيأ انركذو .

 هيلع بحجب ىذلا نوكي كلذ لجأ نمو « ةيلعلا تاذلا دنع حلصألا تاقيطل

 ىنأ نبال ةغالبلا جهت حرشو 30 ٠ مو ص ناويحلا هراعشأو هرابخأو رشب ىف رظنا )١(
 اهدعد أمو 9784 ع« 59١٠ 2« 5"؟/"و 4
 امو ١١ه 7/١ نييبتلاو نايبلاو ؛هه « :ه٠هو

 نازيملا ناسلو 5١ ىضترملا ىلامأو اهدعب ]

 ىلزتعملا طايخلا نيبال راصتنالا سرهفو “ /

 ىخونلل ةعيشلا قرفو ىرشبلا قف ىفناعمسلل باسنألاو

 لحنلاو للملاو 805/* ( ىاحلا ةعبط ) ديدحلا
 ( قالوب عبط ) ىجيإلل فقاوملاو 4 ؛ صىاتسربشلا

 مالسإلا ىحضو ١41١ قرفلا نيب قرفلاو 5 77ص

 ١". ص ىضترملا نبال لمألاو ةينملا'و “#/ ١:١
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 سايقلا رصني ناكو . ةعاطتسالاو ةردقلا نم هيف عدوأ امب دبعلا نيكمت وه اًنقح

 ةبترم ىلإ هعفريل ىح ًاديعب الالجإ لقعلا لجي ناك امك « ةديدش ةرصن ىلقعلا
 « ةغلاب ةداشإ هب اهيف ديشي ىلا هتايبأ عبارلا لصفلا ىف انب ترم دقو « ةسدقم

 كرديو ء«ريحلا نم رشلا زيمب ناسنإلا لعجت ىلاةيرطفلا ةفرعملا نم هيف هللا عدوأ ال

 2 ناسنإلا دقفل لب « زييمتلاوكاردإلا بهذلهالول لوقيو « هبنجتيف حيبقلاو هقنتعيف نسح ا

 . هتسرهف ىف ميدنلا نبااهلجسهلازتعاب لصتت ةفلتخم تافنصم هلو . هتيناسنإ رهوج

 ةيملكلا ءاهصف ني ةورألا قا ادم قدروا ىرقا لادا سحب ناكو:
 هنايب ىف 'هنع ىورو « رعشلل ةياور ةلزتعملا ريكأ ظحاحلا هلعج دقو « مهئاغلبو
 « ةقيقدلا اهتروص ىف ىلوألا اهوصأ عضاو هلعجت « ةغالبلا ىف ةليوط ةفيحص
 هرصبب هل دهشت ىهو . (« خيراتو روطت : 2١١ ةغالبلا » انباتك ى اهانللح دقو

 . نيعماسلا تاقبط نيبو اهنيب ةمءالملاو مالكلا تاقبط ةفرعم ىف ذفانلا

 هنأ ريغ « همظن ىف ًاعراب اًضيأ ناك لب « بسحف رعشلا ىوري نكي مو
 ف همظن لب « اهيف اومظني نأ ءارعشلا دوعت ىلا ةيئانغلا ضارغألا ىف همظني مل
 هجتتي مل هنأ ريغ « هيف عرب دق ديمحلا دبع نب نابأ ناك ىذلا ىميلعتلا هاجتالا
 لهأ ىلع درلا ىلإ هب هجتا امتإو « قطنملاو هقفلاو خيراتلا»و صصقلا نم ةهجو هب
 ى هللا بئاجع ركذ ىلإ هب هجتا امه « ةلزتعملا موصخ نم لحنلاو تالاقملا

 هنأ ظحاحللا نكذيو « ىعيبطلا خيراتلا ىف لخدي نأ نكمي ام « هقيلخت فونص
 انيديأ نيب سيلو . انابأ قوفي هنأو جودزملاو سّسمُحْلا ىلع هنم ىوقأ ادحأ ري مم

 ىلع اهيف "در ةجودزم هل نأ ىضترملا نبا ركذيف هتاجودزم امأ « هتاسمخم نم ء ىبش
 داغأ ةنلقت اند سنا دقو« تيب لآ .نييبرأ تقلب ةلرسملل نيفلاخلا» :عيمج
 ' ىبلا ةعطقلا نأ نظلا ربكأو . صاعلا نبا كلذكو انفلسأ اك ةيواعم نم هتءارب اهيف

 ىه ةتقم مهتج مهبحاصو ةيمشبا نمؤربلا ف راصتنلا بحاص هل اهدشأ ظ

 : لوقي اهيفو ةزوجرألا كلت نم ىرخألا

 خيراتو روطت : ةغالبلاب اتك رظنا )١(
 .اهدعب امو ١ ص ( فراعملاراد عبط )
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 لله

 هتدارإ ة هب رححو ناسنإلا ةعاطتسا ىنيو ردا ن نمد ناك امهج نأ فو رعمو

 « ءاطع نب لصاوو ديبع نب ورمع لاثمأ مهتذتاسأو ةلزتعملا هقنتعي ناك ام

 امبرو ع« هزيجارأ ىدحإ نم ةعوطقم هناويح نم عبارلا ءزحللا ىف ظحاحلا ىورو
 سداسلا ءزحلا ىف ىور ام كلذكو « ةفلاسلا ةزوجرألا نم ىرخألا ىه تناك

 : لوقي ذإ « جراوحلا ىلع بلاط ىبأ نب ١ ىلعل هليضفت نم

 نّئسلا ٌلهأ الو سابع نباالو ْنسَحلا وبأ مهفالسأ ىف ناك ام
 ع ِ 7 9 8 ٍ 8ع
 براعألا هل مالعألا كتلوأ بجانم ىجدلا حيباصم رغ

 0-0-2 1 0 1 ة 2

 ''"صيصق اهلوح عاق ةعقف صوقرح نمو صوقرح لئثمك
 (؟لّرّولا داطٌصضَي روحبلا نم الو ٌْلسَعلا راتْشُي لظنحلا نم سبيل

 هيدابلا لهأ ةمكحلا ٌندعماه  هّيِلاعع ةلفاس ام تاهيه

 لوأ » : هلوقب اممل مدق نيتليوط نيتديصق ناويحلا ىف ظحاحلاا هل ىورو
 رمتعملا نب رشي رعشب شحولاو ناويحلا فانصأو تارشحلا ركذ لبق أدبن ام
 اذهب هسبنو « دئارفلاو بئارغلاهذه نمار يثك امهيف عمج دق نيتديصق بابلا اذه ىف هلنإف

 اندنع ام انمسق اذإو . . ةغيلبلا ةظعوملاو ةبيجعلا ةمكحلا نم ةريثك هوجو ىلع
 ذئنيح ريصيف اّدصم امهركذ عقو نيرعشلا نيذه توبب ىلع فانصألا هذه

 نع هثيدحب ىلوألا ةديصقلا لهتسي رشبو . « ظفحلا ىف دشأو عامسألا ف قنآ
 مهضعب اوبئاوتي نأ ىلإ سانلا عفدي ىذلا عمطلا نم هيف بكر امو ناسنإلا عابط

 ريطلا ضعب و تارشحلاو ناويحلا فصو ى ضيفيو « بائذلا بئاوت ضعب ىلع
 ةيضابإ ىلإ لو>ت كلذ نم دارأ ام غلب اذإ ىبح « اهقلخ بئاجعو اهعابط نايبو

 دنع هنأ نومحزي باتك وهو « رفحلا باتكب نونمؤي نم ةعيشلا ةضفارو جراوح ا
 ةضفارلا عم تالسو « ةمايقلا موي ىلإ نوكي ام لكو ملعلا فانصأ لك هيف مهتمنأ

 92 2اس ييل امل معا

 .اهلج رأبهسودت لبإلا نأل ليلذلا لجرلل الثم . ىلعدهعل جراوخلا ءامعزنم : صوقرح ( ١(
 ةياد : لرولا 5 جر ختسي : راعشي 0 ا عقفلا ىهوةامكلاهلصأ ىف تينت رحش : صيصقلا

 . بضلاك ةيوارحص عقفلا برضيو ٠ ةيوتسملا ضرألا : عاقلاو
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 ةمسججملا نم مهموصخ ىلع ةلزتعملا هقلطي ناك مما وهو « ”ةّئيوشحلا ةيضابإلاو
 هبشي ال هللا نإ اولاق نإو نآأرقلا ىق هيبشتلا تايآ نولوؤي ال اوناك نمو ةهبشملاو
 ظ : لوقي كلذ قو « تاقولخلا نم ائيش

 رفجلا هّرَغ ٌىضفارك الو اي اًيِضابإ تسل
 دخلا هدنع ىّدوأف ارفَس تيسسمق. لآلا 7 امك

 اوردي ملو اوباع ىذلا اوباع ىلوألا ةافجلا وْشَحلا نم انسل

 ('9 رْطَقلا ةلورَجلا نع وبني امك مهيف ةمكحلا عجنت ال

 9 دقَملاو باصلا هيدل ايعأ ىذلا لاَضُعلا ٌءاَدلا كئاوأ

 هنأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي ام رفحلا باتكب نيلئاقلا ةعيشلا ىلع هممجه ىو

 انرهظتسا دقو ء سداسلا لصفلا ق كلذ ىلإ انرشأ امك ةيمامإلا بهذم قنتعي نكي '

 نع اًضيأ ثدحتي ةيناثلا ةديصقلا ىف وهو . ىوملا ىديز ناك امر هنأ كانه

 ًاريثك اًطبنتسم «ءاولا ىف حباسلا ريطلاو تارشحلاو شحولا دباوأ ىف قلخلا بئارغ
 بئاجعلا هذه لثم هب فشتكن ىذلا هرون عطاسو لقعلاب اهونمو « تاظعلا نم

 لهأل كلذ ءانثأ ىف ضرعيو . راضلاو عفانلاو رشلاو ريحا نيب لصفنو ربعلاو
 00 ارو م جلا ره رح لدور مداولا

 ريسلا اذ سايقلا اوبصاتف مهمالُحأ ٌديلقتلا رّمغ دق

 ىلقعلا سايقلاو قطنملا نومكحي ال مهنأو موقع نوخلي مهنأ مهيلع ذخأي وهف
 نم اهيف ام رادقمو اهروغ ٌفرْعيو ريسيو يللا اا لا ين هه سه و

 ىلع درلاب ىميلعتلا هرعش ى الوغشم رشب لظ وحنلا اذه ىلعو . باوصلاو أطخلا

  رشع ةنس ى ردقلا هافاو ىح ىنابرلا قلخلا بئاجع نايبو ةلزتعملا موصخ
 . نيتئامو

 0 طقس و 9 ةالفلا نسسسلا 8 بارسلا لآلا 6(

 ةرارحلا اديدش ناتابن : رقملاو باصلا 6 . نيرفاسملا ةعامج : رفسلا

 لزي : وبني .ءاسلملا ةرخصلا : ةلورحلا )١(



 ١١( ماظنلا

 مظن فرتحي ناكو « ةرصبلاب أشنو دلو « ءىناه نب رايس نب مهاربإ وه
 لوح تناك هتدالو نأ نونظملاو « ماّظنلاب بتقلف هتايح لوأل اهقوس ىف زرحلا
 ةرجهلل ١170 ةنس قوتملا دمحأ نب ليلخال ذملتت هنأ ىور دقفةرجهلل 15١ ةنس
 لهأ رواحيو رظاني هدجن ذإ « هاننظ ىذلا خيراتلا قبست هتدالو تناك امبرو
 نوكي نأ دب الف 141/ ةنس اوبكن مهنأ فورعمو « ةكماربلا سلاجم ىف مالكلا
 . ١5١ ةنس تقبس ابر هتدالو نأ دكؤي امم خيراتلا اذه لبق همسا عملو جضن دق
 نب ور دعب مهسيئرو ةرصبلاب ةلزتعملا خيش فالعلا ليذهلا ىلأ تخأ نبا وهو
 هب 0 هلاخ نأ رهظيو هتأشن ذنم لازتعالاب فغشي هلعج ام كلذ لعلو « ديبع

 دقو . ًاردان ءاكذو اًبصخ الّقع هيف تفداص ةيانع ىهو « ةريبك ةيانع هفيمثتب و

 هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو ةفسلفلاو لازتعالا بتك نم نكمي ام لك بعوتسي ىضم
 ةيمالسإلا لحنلاو للملا بتكو بدألاو راعشألا بتكو ةغالا مواعو كلفلاو ءايميكلاو
 « هنع كلذ نقلتف « ةعطاسلا ججحلاب موصخلا عطقو ةرظانملا ىف اعراب هلاخ ناكو

 ضرعت فيك سودقلا دبع نب حلاصل انتمجرت ى انب رم دقو « هيف هذب هلعل لب
 سبني نأ عيطتسي الف « ًارجح هل هترواحمب همقلي وه اذإف «٠ ثدح وهو هل
 نييرهدلا ةرظانم ىلع هسفن فقو دقو . هلاخب رفظي ام ًاريثك ناكو « ةفش تنبب
  هماحفإل «بابلا اذه ق هترهش تراطو «هرصع قف ةفلتلا لحنلاو للملا باحصأو

 ظحاحللا لوقيا ىبح « ةعطاقلا نيهاربلاو ةعصانلا ةلدآلاب مهيلع هولعو مط امئاد

 ناكم الواو مثألا عيمج نم ماوعلا تكلل نيملكتملا ناكم الول » : هناويح 2

 مهاربإ باحصأ الواو لقأ ملْنإف ٠ لحلتلا عيمج نم ماوعلا تكلهل ةلزتعملا

 فاتسرهشلا لحنلاوللملاو؟ 7 4 / ؟ ةرهازلا م وجنلاو سراهف هراعشأو هرابخأو ماظنلا قرظنا (0)
 +؟١فقاوملاو ١١ قرفلا نيب قرفلاو# / ص ىفترملا ىلامأو ظحاجلل ناويحلاو نييبتلاو ناييبلا

 ءرسو 787/5 ىدوءسملل بهذلا جورم رظناو ىدادغبلا بيطخلا دادغب خي رادو ١/6

 ( يبرءلاركفلا راد ةعبط ) ةتابنزبال نويعلا نبأو؟ 7 صيىضترملا نبال لمألاو ةينملاو
 ٠١5/8 مالسإلا ىحضو . 5١5 ص طايملاا نبال راصتنالا سراهفو 707١ ص زيعملا
 . ه9 صروب ىدل مالسإلا ى ةفسلفلا خي راتو نازيملا ناسلو ىرعشألل نييمالسإلا تاللاقمو

  0١ص ىراستأوخلا تانحلا تاضورو ”4
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 مهل قتفو البس ملجهنأ دق هنإ لوقأ ىنإو ةلزتعملا نم ماوعلا تكله ( ماظنلا) مهاربإ و

 ناك دقو . ( (١!ةمعنلا اهب ميا ملا اهيف ترهظ اباوب اوبأ ممل رصتنخاو ارومأ

 ةنس تناك اذإ ىبح « ديشرلا رصع ذنم دادغب ىلع ددرتلا ريثك  5٠١اهراتخا

 هبهذم اهيف ررق ةرضاحملل ةقلح ريبكلا أاهدجسمب مكارم هل ماقم راد

 ريثك قلخ  ىدرب ىرغت نبا لوقي ام  هعبتف « هيلإ تت ىذنا ىلازتعالا 2

 لصفلا ىف انب ترمو . ناسل لك ىلع روديو ةماعلا ف ىف عيشي همسا لعج امث

 لوصأ ىلع موقت تناك ةيرظن ىهو « ةيلازتعالا هتيرظن نع ةزجوم ةملك ثلانلا

 مالك نيب ةوق 2 جزم دقو عضوملا اذه ريغ ى اهنع انثدحت ىلإ ةسمحل.ا ةلزتعملا 0

 ةصاخ ةفسالفلا نم نييعيبطلا 0 ىلإ هئارآ ق كلامو ةلزتعملا راكفأو ةفسافلا -

 هنإو رشلا لعف ىلع ردقي ال هللا نأب هلوقك ءارآلا نم ريثكب هئارظ : نم درفناو

 أرجتي ال ىنذلا ءزحلا وأ درفلا رهودا ىنب هلوقو « هدايعل حاصالا لءفي امنإ ,

 نأ ريغ « اناسنإو اناويحو اًمتامنو نداعم ةدحاو ةعفد تانئاكلا قاخ هللا نإ هاوقو

 ام وهو « هدالوأ قلخ ىلع هقلخ مدقتي ال مداف « ضعب ى اهضعب نكأ هللا

 ضار عأ نم فلؤم رهوحلا نإ هلوق كلذ نمو « نومكلا ةيرظنب هدنع فرعي ام

 هادأ ىذلا وه كلذ لعلو « [دردش ءالعإ لقعلا ناطلس لعب ناكو . تعمتجا

 لصألا صقن ىلإ ريخألا ىف ىشخ هنأكو سايقلاو عامجإلا ةيجح راكنإ ىلإ

 ناك هنأب هسفن وه هبيعب هب نوتفملا ظحاحلا هذيملت ىرنو « هيلع ساقي ىذلا

 هصوغو هتنطفب ةداشإلا ماد وهو « هتسيقأ ق تامدقملا ةحص نم تبثتلا لياق

 قئاقحلا قامعأ ىلإ هلغادم فطلو قئاقدلا ىلع .

 نيماكتملا عباوطب عوبطم وهو « مجاربلا بتك ىف رودي ريثك رعش هلو
 ىناعملا راوغأ ىلإ اذفان مهتاحالطصاب هجزمب هارن ذإ « ةصاخ مهنم ةلزتعم او «

 هنيعي ةمءالملا دودح دعبأ ىلإ اهنيب امتالمو « نطفلا قذاحلا فرصت اهيف اًفرصتم

 هلوق لثم نم داح قيقر روعشو فهرم قيقد ّسح كلذ ىف :
 ٠ ى و و

 بفصولا ىهتنم هنع ٌرُصْفَي ِفرّظلاب قطني نداشو

 )١( ناويحلا 7١5/85 .



 فر
 9 9و

 تزب ولف
 ور

 ةليسارس

 هراركتب

 مه س 2

 ('"ضّطلاا نم وَّجلا هقلع
 ى

 فرطلاب عامعإلا ىكتشيو

 ىري ناك ماظنلا نأ انفرع اذإ الإ ةقدب مهفت ال تايبآلا قف فطللا ةملكو
 فيطللا مسجلا الإ ناسنإلا امو اهتلآ الإ دسحلا امم فيطل مسج ناسنإلا حور نآ

 ىذلا تيب ١ ةغلابم أهب متسي ةحضاو ةغلابم ريخألا تيبلا فو . هيوتحي ىذلا

 : لاقف « اهتروص معدو ةغلابملا هذه حيضوت ىلإ داع دقو هقبسي

 وق -- هه 9

 و 0 لت

 0 ل م

 ظذ5ظ0700

 رخأ :يرلا نه مهولا ناكم ناكف
 5 م

 2 هلماثأ َْق ىلق حْفَص نمف

 3 ةدسرجعب 27 0 0 مو
 ور

 و

 ركل ف نبل رك هب لاقي

 نودعبي نيذلا ةلزتعملا نم نوكي نأ الإ صخش لقع ىف عقي ال ديعب مهو وهو
 نأب نمؤي ناك ىذلا ماظنلا لقع نم نوكي نأ الإ لب « ءايشألا روصت ىف

 تاكرح نأو هسفن ىف ةنماك ناسنإلا تاكرح نأو رهوحلا ىف ةنماك ضارعألا

 . تايبألا ى بيرغلا ماو ىلإ ذفن كلذبو ؛ ةرديم مانجا نقلا

 « هيلع ءىبش ولعي الو ءايشألا قوف ولعي ,ىوذع ىنامسرونلا نأ ىف هيأر مهلتسيو
 ب

 : لوقيف

 ا
 رون نم  غرفا

  هنسح ىلإ نسحلا رقتفاو

 ع قلاخلا

 لا

 ريس
 هراتخاو
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 ضارعأ اهنأو ماسجألا نع هتركفب رونلا نع هتركف تايبألا ىف طلتختو
 ةعمجتم

 . تعلخو تيضن ) )1١تزب :

 : . 0 سي 2
 ىينِإ ممسج .ق روصم

 200 ّ يت

 2 هو ع

 ىولع  راونالا جزام نم

 ىعلا ىلإ ابوسنم حبصأ

 هديدحتو فيكلا نع ثدحتي ذإ وه هنحل وأ ةلزتعملا نحل اهيف حضتيو .

 . حرخلا : رقعلا 20



 فو

 فيك فرعي ناك كلذبو . مسج هدنع وهو « ضرعلا نع ىرخأ ةرابعب وأ
 عنصي ناك كلذكو « لايخلا فق فرسملا مهولا نم نم بورض ىلإ لزغلاب لوحتي

 رمخلل هءاستحا فصمي هلوقك رعشلا ضارغأ ل هلع 0

 0 يعرب 0 ل اس . ظ
 خاورخم ريع ن ءم أمد نيب فطل ىف قزلا حور ذحا تلزام

 ١ ] 58 و دا ف
 حور لب "مسج حّرطم م قزلاو ىدمدج ق ناحور يلو تينثنا ىح

 مسج حو رلا نأ نم هيلإ بهذي ناك امو ىلازتعالا هلقعب مظني اضيأ انه وهو

 ةعاطتسالاو ةوقلا ةبحاص ىهو « درولل ةيئاملا كباشت هئازجأي ندبلل كباشم فيطل

 اياجعإ هلداس ناك ىذلا رح نب ورم ظحاحلاا هذيملت َْق هلو . ا ةاسحلأو

 : دوب دوو باجعإب

 يبا 7 ًُ 4 ل 5 0

 لئاز صرع ىل هبحو تراث رهوج 00 ىح
 و 1 ً 2 . 2 ٠

 لّيئام ام ىريغ ىلإ وهو 2 ةلوغشم تسلا ىقاهج هب

 تنل عن اقوي نضرغلاو ردوتلا قف عيتاراو قيملكتلا اةنفلب هنت عساوو
 : َ 0 1 0 ِء ٠ ., ه٠ * وأأع

 نم هبلإ مد امو لازتعالا ةغل كف لخديو الإ هيف مظني صرع كانه نكي مو

 هلوقك لايخلاو مهولا ملاع ىلإ سحلا ملاع نم ناسنإلا عفري ىذلا ديعبلا دي رجتلا

 ظ ْ ننمالا حدب

 ”نكر هلو ناك 0 هل طق“ نويغلا: تار ن2 .ورفايا هلآ
 م 0 2 و

 نردطلا راسب ضرتت الو راني ةلو دك ال كلفت
 ع ض و

 نود نالقثلاو قوَفلا تنأف ' عىبشل ةلكاشم الب تقلخ

 نيمألا كلُمل ب ماق نأ ىلإ ا لبق كد مل كلملا نأك

 ى ةغلابملا هذه لثم اوتّنبُث نم دحأ ناك ماظنلا نأكو « ةفرسم ةغلابم ىهو

 دقو . :نيملكتلا ةخل' ةلاكعتشاو مهولا ف هقارغإ نم هيلإ تذغن ةغلابم ىهو « حيدملا
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 نيتئامو نيرشعو ىدحإ ةنس ليقف « اهيف قوت ىلا ةنسلا ىف ءامدقلا فلتخا
 ... ةريخآلا ةنسلا ىلإ دتمت ل هتايح نأ نظلا ربكأو « نيثالثو ىدحإ ةنس لب لبقو

 ظ ظ ةيبعشلا تاعزنلا ءارعش

 حور نع هروهمج ى ردصي ناك ىبمابعلا رعشلا نإ انلق اذإ ولغن ال انلعل
 مهرودص ىف نولمحب اوناكو «ةماعلا ةقبطلا نم ءارعشلا ةرثك تناك دقف ٠ بعشلا

 نولصفتي مهنأ ءارزولاو ءافلخلل ميحبدم قف ادب ناك اذإو اهرعاشمو اهسيساحأ

 ةيلاثم مهنيعأ بصن نوعضي نولازي ام اوناك ذإ . رهاظلا ىف لاصفنا هنإف اهنع
 .نم بناوج ى اوناكو . فينحلا نيدلا امل اهمسر ىنلاو ةمألا اهبلطتت ىلا مك اح ا

 رودص يق ةلعتشملا ةسامحلا نع نو ربعي ني رفظملا داوقلا حيدم دصمنو حيدملا اذه

 دعبي مل حيدملا ىحف .نييطنزيبلا ريغو نييطنزيبلا نم مهئادعأ ىلع ءاضقلل بابشلا
 لثم ذإ « حورلا هذه نع حوضو ىف ردصي ءاجملا ناكو « بعشلا حور نع

 دارفألا ىف ءاوس « عمتجملا اهنم رهطتي نأ ىغبني ىتلا ةئيسلا لاصحلا هيف ءارعشلا
 . ةنسلألا عيمج ىلع هعيش ناك ىذلا وه كلذ لعلو « ماكحلا َْى وأ نييداعلا

 ةروصو نوجم نم هيف ىوطي امو فرتلا ةروص عمتجملل نيتيساسألا نيتروصلا ذو

 نوكي ام ىوقأ نيتمسجم امهدجتسف دهز نماهبف ىوطي امو فافكلا ةشيعو فظشلا
 مساومو ول نم عمتجخا ىف ام لكو ةريدألاو نايقلاو تانادا ةايحف « ميسجت نم
 رعش قف روصم كلذ لك « ةيسوجم او ةيحيسملاو ةيمالسإلا دايعألا دصقنو « وهلل
 نم اعويش ريكأ تناكو حلاصلا لمعلاو ىوقتلاو دهزلا ةايح لثملابو « ءارعشلا
 ىناغألا قو « ناسل لك ىلء ىرجت دهزلا راعشأ لعج امم « نومغلاو ويللا ةايح

 ى نونغتي اوناك ةلجد ىف نيحالملا نأ ىوري ذإ « ريوصت قدأ كلذ روصي ربخ

 اهيفو عضوملا اذه ريغ ىف اهتايبأ ضعبب انلثمت ةيهاتعلا ىبأل ةدهاز ةعطقب ديشرلل ةهزن
 : 2١ لوقي

 )١( اهدعب امو ١٠م /ج ىناغأ .



 5”ه

 ع . 7 لآ 9 و

 حور هيد م أديسح امود جرملا ريصيست

 8 م. و مى وه

 ح وريو | ودغي | توم لاو ةلفغ ىف  انلك

 روب رب 2و 9 2و 3
 ح وذ رمع ام تر مع نإو نتومتل

 عافترا نم ءافلحلا ضعبل اهيف وكشي ةعطق ةيهاتعلا ىلأ ةمجرت ىف انب ترمو

 كنض نم ايندلا بعشلا تاقبط هيف شيعت تناك امع اهيف ربعي وهو « راعسألا

 ءارزولاو ءافلحللاف « لداع ريغ اعيزوت ةعزوم ذئنيح لاومألا تناكو « سيو

 لئاسوو فرتلا بابسأ نم نكمي ام لكو ةنيزلاو ةيلحخلا ىف نوشيعي امهيشاوحو

 عابتألاو ءاملعلاو ءارعشلاو نينغملا نم م4 نوفحي نمو مرا ندم نودعيو « معنلا

 مجتو . اشحاف ءارث راجتلا ضعب ىرعيو «بابسألاو لئاسول هذه نم ريثكب

 رقفلا ران دمختو اهيلإ دتمت ادي دجتال تناك ىلا بعشلا ةرثك ةيغسملاو سؤبلا ىف

 وسكيو اهيف عئاتلا عطيو ؛ اهحناوج دربي نم الو اهتاقبط نيب ةلعتشملا كنضلاو
 ءارعش دنع ةروصم ةسعتلا تاةبطلا هذه سيساحأ اناقلتو . نآمظلا ىسيو ىراعلا

 رخاوأل اندنع ثبنت تناك ىتلا ةيتابدألا فئاوط نوهبشي اوناك نيذلا ةيدكلا
 نوعرف بأ مهلثمي نم ريخ نمو «ةماعلاتالافتحالاو دلاوملاو مساوملا ى ىضاملا نرقلا
 عبارلالصفلا ىف هدالوأ سؤيو هسؤب اهيف روصي ةعطق هل اندشنأ دقو « ىباسلا

 '"'هرقفو هسؤب روصي هلو « محر الو قفشم نم الو « نيعئاج ةارع نوشيعي فيكو

 اقَرسلا هيلع ىشخأ ام هيف ى َّنَأ ىلابل قالغإ سيل

 اقتل بوجي نم ىلاح موس قرب ل نك ةةقاغأ ١ امن إ

 (قريس هيف قراسلا لخخد ولف ٌرقفلا هنطوأ لزنم

 «نومأملا مايأ أ ىف ناكو فما وبأ نامرحو كنض ىف اوشاع نيذلا ءارعشلا نمو

 ةفلت# راعشأ هلو « زبخ ةرسك وأ اًفيغر سانلا لأسي دادغب ىف رودي ناكو

 نيذلا ءاسؤبلا نم هلاثمأ مهو ةايحملا نم همه لك ناك فيكو فيغرلا فصو ىف

 نم هرعش عضوم هلعجي كلذل وهو « اهب نوغبتي ةسبايلا رسسكلا ىلع نوشيعي
 : 239 هلوق لثم

 )١1( ص حارحلا نبال ةقرولا باتك (؟) . مااب ص زتمملا نيأ 21١١18
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 رافتلا تافص عدو رايدلا مْدَر كنع ْعَد
 ١١( اقُعلا ىف اورثكأ دق موق ركذ نع دعو

 ''"'ىراذعلا روصخ قار ينانزلا تافص عدو

 راهنلا سمش هتكح ايِرَص ًافيغر -انفصو

 رادتسالا ىف متت اال ردبلا ةروص وأ
 ىراعشأ هفصو ىق الإ نسْحت سيلف

 ىراذع هيف تعلخ  ًامبدق ىأ  كاذو

 هءارو ناكو . ةبابصو ابح مورحما هبلق هب ءىلتميو فيغرلا ىف هلدتي امنإ وهف

 . هودجمي ملو فيغرلا ىبخ اودقف امبرو «لاؤسلل مهيديأ نودمبال نوففعتم نو ريثك

 قمقمشلاوبأ اهفصو ام وحن ىلع ةسئابلا تاقبطلا هذه رعاشم فصي مل ًارعاش لعلو
 . اليلق هدنع فقن نأ ىغبني ناك كلذلو

 ظ 2( قمقمشلا وبأ

  ىلاوم نم «٠ لصألا ىناسارخ « ىل رم او أشنملا ىرصب دمحم نب ناورم وه
 ىلإ فاضأو رظنملا حيبق ناك هنإ لاقيو « ليوطلا قمقمشلا ىعمو « نييومألا
 مهباوبأ هل اوحتفي ملف « هنع اوروزاو سانلا هاماحتف « هناسل ثبخ هلكش حبق

 ع هنود نم م ههجو قف حتفي ىذلا بالا ناك ام ناعرسو « اليلق الإ

 نم وأ ريمأ وأ دئاق نم هيلإ طقسي ناك ام ضعب نم الإ امو رحم ًاريقف شاعف
 ديشرلا ناب مدقو . لب لارا 0-0 0006

 ديزي نب ديزم ةمجرت ى ناكلخ نباو .رمحلا : راقعلا )١(
 « "ه//؟ ديرفلا دّقعلاو "ص ةقرولا باتكو: تناك طيخ وهو رائز عمج : رينانزلا (؟)
 ( تسرهفلا رظنا ) ظحاجلل ناويحلاو 5 . نهطاسوأ ىلع ,نراوملا هفلت
 راغب ةمسرت ىف قاغآلاو ططاحل لافبلا ناتكو هرابخأو قمقمشلا ىأ باتك ىف رظنا (؟)

 ىرايشهجلل 'باتكلاو ءارزولاو ثلاثلا ءزحلاب دادغي خيراتو ١55 ص.زتعملا نبا هراعشأو
 .15ه596 ؛9؟2١.ص دريملل لماكلاو 784 ص مو < ص ىنايزرملل ءارعشلا مجعمو ١1/1



 ل

 ذئنيح مهياوبأ هل اوحتف نكو . ديشرلا بتاك دايز نب روصنم اجه اك ىكمربلا
 قف رك « ديلولا نب اعف ح ح ودمت روهشملا ديشرلا دئاق ىنابيشلا ديزم نب ديزي

 در يقلل تاب ]: قع و وضتم نب ةلدتعو عوق رانلا ةلواللا ناجربةخأ عارتلا نع

 ير نادلب ضعب وحن ههجو ىلوي هارنو . هناسل ةرعم اوشخ مهلعلو « ركسعلا ٠
 . روباس ىكمربلا دلاخ نب ىبيحب هالو نيح نامهد ابأ دصقيو « الامع حدمب

 « ناجّرأ ىلاو ظوفحم نب ليمج دصقيو «٠ هرعش ضعبب هحدميو هينإ نسحيف
 رمع لوتي ناك ثيح زاوهألا دصقيو « ريرم ءاجهب هالوتيو « اشيس ءاقل هاقليف
 هئاجه نم اظاوش هيلع بصيف «هنع ضر.عيو «ءاهلامعأ ضعب بتاكلارواسم نبا

 مهملسي و «هقافر ءارعشلا نم ىح هيلع لبقي نم دجب الف أريسك دادغب ىلإ دوعيو

 « اعيضم شيعي هنأ سحبو . هقمر دسي داكي ال ىذلا ليلقلارزنلا هنوطعيف «هناسلب
 هتمدانمو هباحطصا ى هببسب سانلا سفانتي ام هيف نكي م هنأ اعايض هديزيو

 ناسل لوطو قزن عم «ةوفجو ةنوشخ هيف تناكو ءانفلسأ اهمحتقت نويعلا تناك ذإ

 شاعو « سانلاب ًامربو ًاقيض دتشاو هلاح تءاسف « ءاجحلاو موالا ف لجعتو

 ةقاخ بايو ةيلاب رامطأ ىف هتيب مزلي ناك هنإ اولاق ىبح سفؤئبلاو ةقافلا عرجتي

 . هيلإ سنأ نم الإ سانلا نع ًايراوتم

 هيف ىععي ال هدجن اننإف « حيدملا ف ىبح ةيوق ةيبعش حور اهدوست هراعشأو
 ىبعي ال هنإف اًمضيأو ؛ علا رعش ى ذئنيح عيشت تناك ىلا ةناصرلاو ةلازحلاب

 ناك اذإو . فلكتم الو نأتم ريغ « رطاحلا وفع همظني هنأكو « هتليخأو هيناعمب

 لب « ًاعاذقإ مهيجاهأ نع لقت ال هيجاهأ نإف هئارظن حيدم نع طقسي هحيدم

 ظافلألاو ششحفلاب هيجاهأ لم ذإ « هغلب امدعاذقإ نم غلبي مل ًارصاعم ًارعاش لعل
 « ةديدش ةيشخ هاشم هناسأ ثبخب فورعملا راشب لثم ًارعاش ىرنل ىح «ةئيذبلا

 ف ةانأوب 4 هتانبل هنع تك دنآ هاجر مهرد ىئام ةنس لك ىف هل بتريل ىح

 عزف ىح ةعذقم روطشب ممن نأ الإ وه امش « هدري نأ لواحف « نيئسلا ضعب

 ةرم هاتأو « نايبصلا كنم اذه نعمسي ال : هل لاقو مهرد ىبئاملا هيلإ عفدو 5

 : لاق نإ امو « ةبيرضلاب هل عرسي ملف « ىرخأ

 هنيدملا باب أاوحتف هنئيتثو تازوج عبس



 ا

 هنيفس ى ىمعأ سيت درب نب راشب نإ

 قمقمشلا ىبأ ةيبعش ىلع لدي تايبصلل راش ركذو . يه اردلاب راشب هل ىر ىح

 ةنسلأ ىلع رودي ام ناعرس ناك كلذلو « ةماعلا ظافلأ نم هرعش قتشي ناك هنأو
 : ليخب ى هلوق هئاجه فيرط نمو . ناملغلا

 ِهِحْبَق نم دادحلا سئي دق  ٌةُحاتفم عاض لفق
 ظ ] : ءالقثلا ضعب ى هلوقو

 ةقرم ىف طقاس بابّذك  مهّلك ًاعيمج سانلا جمسأ
 هرقف اهيف روص ىلا هراعشأ اهتسم اك بعشلا بولق سمت مل هل ًاراعشأ لعلو

 نأ دارأف « هلاح ءوس ىأرف اسوي هيلع لخد هناوخإ ضعب نأ ىورسيو « هسؤبو
 ضعب ىف ىور هنإف قمقمشلا ابأ ٌرشّنبأ هل لاقف « هيف وه ام هنع ففخي
 ناك نإ : ًارخاس لاقف « ةمايقلا موي نوساكلا مه ايندلا ىف نيراعلا نأ ثيدحلا
 : لوقي أشنأ مث « ةمايقلا موي ازازب ننوكأل اقح لوقت ام هللاو

 لاح ّئىَأ 0 4 الا ىلاعت لاح قى انأ

 ىل اذ: تلق ؟اذ نل ىل يق اذإ ٌةىىش ىل سبيل

 لاح نييبكلا تحك قنح تلزهأ دقلو

 ىلايعت ىلكأ َّلَح ىّتح تسلفأ دقو

 هب وسكي ام ىبح ىتتقي ال هنأو هلالقإو هرم اهيف روصي ةريثك راعشأ هلو

 دايلا نطفيو ةريصحاالإ ائيش عاتملا نم كلم ال هنأو هيلع ماني ىذلا ريرسلا

 : لوقي « ةقلحلا رامطألاو

 سيِبْلَت هيف ىلام ملعي ُهَّلل ىنمحرن تنك ىريرس تيأر دق ول 0 (1)
 ' سيادلا» رامطألاو ةريصحلا الإ 5 ةكباش هيف ىلام ملعي هللاو

 )١( ضعب ىلإ هضعب مضي ام : ةكباشلا (؟) نم ري رسلا هب ىكيام سيببلتلاب ديري .
 .رايسلا ماب رصم فورعملاوه : سيدلا - . ةءالملاو ةيشحلا
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 هب دعمب لب « ائيش بسكي مل هجتا اهيأ هنأو هظح ءوس روصيل ًارارم فقيو

 ىح © هلا حرتو هلح ى همزالي ىذلا تخبلا هوس هب دعقيو هدوعت ىذلا م”دعل

 ءاملاو احاخنناو ,ىوح هدب ق ؟ ردلا ليحتسيل ىبحو 3 هضوخب ىذلا رحعبلا فجيل

 : لوقي كلذ قو « هبارش غوسي ال احلم بذعلا

 اجاومأ امنوتم ىق ىرن اال  اجاجف تراص راحبلا تبكر ول

 اجاجز تراصل ىتحار ىف ار  ُمَح ةتوقاي تعضو ىلا ولو
 3 ص "5 ْ ٠ ص م ص امر و 2

 اجاجاأ احلم هيف كيش ال داع اتارف ايذع تدرو ىأ ولو

 ةماعلا ةقبطلا ةبغسم روصي امنإ عقاولا ى.وهو « هلايع ةبغسم انل روصيو
 ى ىه شيعت اميب « اهنوطب ةفرثملا ةقبطلا المتل حدكت تناك ىلا دادغب ىف

 زبحلاو مادإلا مدعت دق لب « مادإلاو زبحلا دجت نأ ةينمتم « ءاقشلاو كنضلا
 : هلوق كلذل هريوصت فيرط نمو « انعيمج

 ربخلا نم تيبلا َْق 0 مهايندل سانلا تو م

 َن

 ار نم نُمأ ف تنأف هتلن اذإ مُحّللاب َرّْبْحلاو

 را الو رمت ىذب اوسيل ١ اننايبصو رطفلا اند دقو
 للا زثعل #ٌ وق هن

 | نبل نم اوبدجأ»ب امس ىِدوأف زنع مهل تناك
 0 و س - سى .

 ِزْمَجلاب زيخلل اوعرسأل  قِهاش ىلع اريح اوأر ولف

 زفقلاب عئاجلل فيكو مهتاف ام زمَقلا اوقاطأ ولو

 نع هئثيدح نم ركب اك هيل ايعللور تيارا ل |

 جردتل اهنإ لب ©« سرع نبأو تاذرخلا اهب ثيعتل ىح ) ماعطلا نم هراد ولخ

 اههجو ىلع رفتف « هماعط نمو هنم سأيتو « هدسج ضعبب ثبعتو هلوح نم
 ىكبيل هنإو 5 رسحلا وأ روتسلا قريش تيبلا ىف هعم ىبي الو َ اهئاذغ نع ثحبت

 )١1( .زفقلا : زمملا (+) 0 .كالها :زرتلا .
  6تكله : اه ىدوأ .
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 سو ؛ بأم ريغ ىلإ هقرافيف 2 ةليقت نأ درع ىذلا رأغلا دحب ال ذإ ع هلاح

 : كلذ ى هلوق ضعب

 ربلا ىن رحْجأ نيح تلق دقلو

 رفق ةراضنلا نم تا

 كلا ةّلَق نم ناذرجلا هتقراف

 ابصخ لك ىلإ هنم تاب راه

 رش هيف ودعا ماقأو

 ًائيش ري ملف ةراف ىري نأ

 اجلا ضارب ذاك ع ريش كلف

 ىتاقم فيكو ىل ربص اال : لاق
 عد يح م 5

 عروس خيش هناك ىلو مث

 ("هّلاعُث بالكلا ٌرحْجَت امك ُد

 (9 هلاخنلاو ىوّتلا الإ هيف سيل

 يلا قا ايذلا» ناو ر

 ا لك هنم نيجتري 5" قرع

 هلالّجلاو العلا اذ هللا لأسي

 هلالملا لوطل هسأر ًايسكان

 هّلاقم نسحب هتّلَّذَعع رين

 ديب لثمك رافق قى تيل

 هلافكب ننبحُم نم ةزديج أ

 نم هلاثمأ ةنئاعتو هعتانت# : يوصت ظلك قيتلنعلا وبآ ناك وضتلا اذه لغو
 : ديلا تاذ قيضو رقفلا سيساحأ روصي ىني ام ناكو « ةهاكفلاب بعشلا دارفأ

 ءزدللا ىف ظحاحلا ىوريل ىح « اديدش الابقإ هرعش ىلع نولبقي سانلا ناكو
 هل ًاذختم « ةعساو ةقفن هتباتك ىلع قفني ناك نم مهنم نأ هناويح نم لوألا
 ى قوت قمقمشلا ابأ نأ زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط ىفو . ةنيمثلا ةيفوكلا دولحلا
 ع ةئامو نيناملا دودح

 : هيلع لوحنم ومما

 )١( ةلاعث . رححملا ىف هلخدأ : هرحجنأ :٠

 لاعثلا .
 ( 20ميعنلا : ةراضنلا . تيب ريغصت : تييب .

 )( ةفوكلا ءارحص ى عضوم : ةلابز .

 رصع قدح هنأ ىلع لدي ىذلاو هنع هقاس ىذلا ربحا لعلو

 . قمرلا .دسي ام : شيعلا ةلالب ( 4 )
 ع ةيسرافلاب رونسلا مسأ :زاث (ه)

 )١ ( ةلابتو . ةالفلا ىهو ءاديب عمج : ديب :
 نهلا ىلإ فئاطلا نم قيرطلا ى ةدلب .



 ماس لفل

 هنونفو رينلا روطت

 ريدا روطت
 ذإ « ىبرعلا رثلا روطت ىف ًاقح ًاريطخ ًارصع لوألا ىبابعلا رصعلا ناك

 اهنلظأ ىلا هيرعشلا فنان لكو ةيدئللاو ةتسراقلاو ةقاربلا هكافاقنلا:دنلإ :كالردبن
 دلوتو « هجيسن عم فلتئاو هبيكرت ىف كلذ عيمج لسخدت ثيحب « ةيسابعلا ةلودلا

 . ديدج ولت ديدج هنم

 قيرط : نيقيرط نع  ثلاثلا لصفلا ىف انب رم امك  لوحتلا اذه منو
 د ةكمارنلا هن اقر مهؤارز و و نويسابعلا ءافلخلا هب ىبع قيرط وهو «ةمجرتلاو لقنلا

 . تخبون ل1, عفقملا نبا لثم نوفلتخم دارفأ هب ىبع اك « نكمم دح دعبأ ىلإ

 مهاقتناو طس'الا قرشلا بوعش برعت وه « ىرجي عسوأ ناك هلعل ناث قي رطو

 لب « طقف مهفراعمب اولقتني لو . ةفرعملا نونف نم هوفقثو هوثرو ام لكب ةيبرعلا ىلإ

 نيب عسا لعافتل أيه امم ةشيعملا ف : مهقئارطو مهديلاقتو مهتاد داعب 0

 ىلا م مااقألا كلت ى ةببرعلا ةيندملا روهلخل أيه امه لب « ةبرعتسملا بوعشلاو ب

 ا ةيحورلا ةيمالسأإلا م أ اعتلا نم جعي زم اهماوق ةيندم ىهو « ءالسإلاب تن تناد

 ىف رعلا طيخا ىف ةيداملاو ةيلقعلا ةايحلا روص نمو ةردوة رغب ىبرعلا تذألا نمو

 :ةقيادخلا

 لمح ذإ « اعساو ًاروطت روطتي رثلا يي نسم ىل اعو ]

 فاالتخاب هناولأ تفلتخا ىذلا .ديدحلا اهبارشي هيناو معلمو ندا هذه ةصالخ

 ةرورم ف ررعلا ىلا نولعأ هور عضوملا اذه ريغ ىف هل انضرع امم «ةريثكلا هعيباني .
 ادغ دقل لب دردص امل عست نأو عيبانيلا هذه لك ىوتحن نأ عاطتسا ذإ ةعساو

 و 6 5 د داكيال اعونت ةعونتم تافاقث نم لوادج هدفرت ريبك رهف ىرجك
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 هعم لوحتيو « 7 لوحتي ذإ « هيف هلوخد درجع رهنلا ف بوذي لودج لكو

 ىلع ايصعتسي مل امهنإف مولعلاو ةفسلفلا ىتح « فراعملا لويس نم لمح ام لك
 . ةمئالم ةيبرع بلاوق ى اًبص ام ناعرس ذإ « لوحتلا اذه

 رنلا هيف حبصأ دقف « هعورفو ىبرعلا رئذلا بوش ددعتب اناذيإ كلذ ناكو
 ناك ام ةلكاش ىلع « ىخيراتلا رينلا اضيأ هيف حبصأو « ىسلفلا رينلاو ىملعلا

 ةيبنجألا تاغللا تاكلع رثأتي ذأ صلاخلا ىلدألا رينلا ىبحو «ةميدقلا مألا دنع

 هذه نع هتمجرتو عفقملا نبا نع فورعم وه ام وحن ىلع ةيسرافلا ةغللا ةصاخو

 ةيعامجالا سرفلا بادآ نم ريثكل هلئقسنو لصألا ىدنهلا ةنمدو ةليلك صصسقل ةغللا
 لئاسرلا ىف رثألا قمعأ هل ناك امه ٠ مكحلاو ةسايسلا ىف مهمُظظننو ةيقالخألاو
 امم « دودحم عوضوم ىف ةباتكلاب ىنسعت ىلا ةيبدألا لئاسرلا ءوشن ىو ةيناويدلا
 . فحصلا نم ةفئاط ىف انعوضوم بتاكلا جلاعي ذإ « تالاقملا مساب مويلا هيمسن

 ىلا ةديدحلا ةيفسلفلاو ةيملعلا نيماضملا لمح دنع ىبرعلا رينلا فقي ملو
 .:مولعلا عضت رصعلا اذه ىف ةيبرعلاةيرقبعلا تربنا دقف « بناجألا ندل نم هتءاج

 اهلعجو اهريسيتو ةغللا ديهمت ىف رثآلا عساو ناك عضو وهو « ةيعرشلاو ةيوغللا

 نقر... اهقد: اينو قاعملا مسرت ىلا ا ظافلألا ةددحم ةيماع ةغل

 ةصلاخلا ةيبرعلاو ةيمالسإلا مولعلا لاجم ىف ال اضكر ضكرت ةغللا هذه ةيشم

 نوي ابك ءاملع انل اذإف « ةينوكلاو ةيعيبطلا مولعلا لاجم ىف اضيأ لب ؛٠ بسحف

 , ةركتبملا مهثحابمو مهتافنصم م نوفلتحم نويضايرو

 ىسلفلا لاوغا ف ترمثأ ىملعلا لاول ىف ةيبرعلا ةيلقعلا ترمثأ ام وحن ىلعو
 لك ىلإ ةيناميإلا دئاقعلا ىف مهثحابم اودَسم ذإ « نيملكتملا تائيب ىف ةصاخي
 اول 'دسي نأ ةيلقعلا مهراظنأب  مهنم ةلزتعملا ةصاخو  اوعاطتساو « ةفسلفلا بعش

 ىناتسرهشلا كلذ لع ام وحن لع ةفيرط ةديدج ءارآب بعشلا هذه عيمج ف

 ى هنولوقي امو ةفلتخما ةلزتعملا بهاذمل ضرعي نيح « لحنلاو للملا » هباتك ىف
 دوجوأاو ةرفطلاو دلوتلاو نومكلاو نوكسلاو ةكرحلاو رهاوحلاو ضارعألاو ماسجألا

 .ىشلاو ريخلاو ناولألاو فيكلاو مكلاو ساوحما كاردإو لقعلاو سفنلاو حو رلاو مدعلاو

 ظافلألا ثءرح نم الا 4 ف ملا رينلا ىف ةديعب راثآ هل ناك كلذ لكو
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 ىنانويلا ىسلفلا ركفلا رئاخذ ثيح نم اضيأ لب « بسحف ةديدحلا تاحلطصملاو
 ' راكفألا ليلحت نم اروص فرعي هتلعج ىتلاو هيناوأو هتيعوأ ف تقتلا ىلا ىبرعلاو
  قرطو حيحصلا ىطنملا سايقلا فرعي هتلعج امك « اهب هل دهع ال اهبيكرتو
 سنا نيب امو ببسملاو ببسلا نيب ام قرفو ىناعملا قئاقدو ليلعتلاو لالدتسالا

 موهوملاو لوقعملاو لاحناو نكمملاو ةهبشلاو ةجحلا نيب امو ةصاخلاو لصفلاو عونلاو
 ًازنك هبشي ام ىلإ لوحتي ىل رعلا ركفلا لعج امم « 0 ناهربلاو ىلحلا ناهربلاو

 . ىلاعملاو رطاوحلا نم ىصنقسةس الو ل ال امب الئاس

 ولأ نكي مل رطاوخلاو ىناعملا هذه نم ريثك نع ريبعتلا نأ دكؤملا نمو

 و نم نيمجراملاو باتتكلاو نيملكتملا ىهبان نم ال ضيق هنأ ريغ « ةبب رعلل

 هنأش نم اهيلع منيَض ىأ لوخد نود ىناعملاو رطاوخلا كلت غيست اهلعجو اهتقاط
 اذه ءانثأ قنوت تذخأدقل لب امتاموقمو اهصئاصخ ىلع روجي وأ اهعبارطوحمب نأ

 اهب 0 غيصو بيك ارت نم هبحص امو ىراضحلاو ىلقعلا لوحتلا
 صلاخلا ىبدألا لاحملا ىف وأ ىسلفلاو ىملعلا لايغلا ىف ءاوس

 ريسيتو ةيوغللا اهعاضوأو ةيبرعلا بلاوقلاب اهظافتحا دنع ةلأسملا فقت ملو

 تايفخب اهئادأو ةقيمعلا ةيفسلفلاو ةيملعلا ىناعملل اهليلذتو عاضوألاو بلاوقلا هذه
 دلوم بولسأ ثادحتسا ىلإ تدتما لب « اًئقيقد ًاددحم اممر اهمسرو اهدودح

 نع ىاجتلاو حوضولاب ظفتحي اك « اهتاموقم لكب ةغلل ظفتحي بولسأ « ديدج
 ثيحب « غيلبلا ءادألا ىلع صرحيل هنإ لب « ةمهبملا ىناعملاو ةضماغلا ظافلألا

 نيح ناذآلا "ذايب ثيحب لب هقطنم ةبوذعب عماسلاو ,مجرمملاو بتاكلاورلكتملا قوري
 . بولقلاو لوقعلا ذلي امك هيلإ عمتست

 ىلا ةيفاحلا ةيشوحلا ةيودبلا ظافلألا نم ريثك رجه ىلع ماق بولسأ ودو
 «ةلذتبملا ةيماعلا ظافلألا نع عافترالا ىلع ماق امك ةرضاحلا لهأ قوذ ىلع وست

 ةملكلاو ةملكلا نيب ةقيقدلا ةمءالملاو هتناصرو هتلازجو ظفللا ةحاصفب ةيانعلا عم

 ذختا ذإ « بسحف حيصفلا ءادألا دنع فقي مل كلذبو . ىتوصلا سرحللا ىف

 . اليوط نولءاستي هتذباهج لعج ام «لامحلاو قنورلا هيف عيشنت ةينايب الوصأ هسفنل
 . ةريثك ةبوجأ هعم اناملتو تائيبلا عيمج ف اناقلي لاؤس وهو « ةغالبلا نع
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 اوضم ذإ « ةقذاحلا هرئاصبب هنوفشكي دق امب كلذ ىف اوفتكي مل مهنأ فيرطلاو
 نانويلا وأ سرفلا ءاوس ةغالبلاو نايبلا يف اياصو نم ةيبنجألا مثألا دنع ام نوبلطي
 ةلزتعملا نم ةيرمعملا ةقرف بحاص ًارّمعم دجن ذإ « دونملا ىتحو « 0نامورلا وأ
 ؛ ةغالبلا ىف هتمأ ىأر نع هلأسي ةكماربلا رصع ىف ىدنْذا بيبطلا ةلهبل ضرعتي
 اهمجرت نسحأ ال ىننإ هل لوقيو «ةيتيركسنسلاب ةبوتكم ةفيحص كلذ ىف هيطعيف
 اهصئاصخو اهيذاعم ءادأب مايقلاب ىسفن نم قثأف ةغالبلا ةعانص جلاعأمل ىنآل ء كل
 لقنلا نونسحي نيذلا ةمجارتلا ةفيحصلاب رمعم ىقلسيو « حبحصلا هجولا ىلع

 (؟7ناببلا ىف ظحاحلا اهب ظفتحا دقو « هل اهنولقنيف ةيبرعلا ىلإ ةيتيركسنسلا نم
 ىلع صرح نأو هيعمتسمو همالك نيب مثالي نأ بيطحلا ىلإ بلطت ىهو ء«نييبتلاو
 لك هظافلأ حقني ال نأو ةضماغلا ىرخألاو ةرعولا ظافلألا نع قاجتيو حوضولا
 نأو « ىناعملاو مالكلا اوربخ نمم ةفسلفلاو ةمكحلا نم اطسق زاح نمل الإ حيقنتلا
 اهلس ءادأ اهيدؤتو اهيناعمب ىبفست ىبلا ةنيبلا ةددحما ظافلألا مادختسا ىلع صرح
 ] . صقن وأ ةدايز نود

 ةفرعع ةعساو ةيانع رصعلا اذه ىف اونع ةماعب نيملكتملاو ةلزتعملا نأ ققحملا نمو
 نف ناسحإ ىلع موقت مهتعانص تناكذإ « لوقلا ةعارب اهيلع موقت ىلا لوصألا
 نم اهب لصتي امو ةيديقعلاو ةينيدلا ل ئاسملا ف ةرظانملا نف ىرخأ ةرابعب وأ «مالكلا
 دجاسم ىو ىومألا رصعلا ىف مهتامدقم دجن نأ عيطتسنو . ةيفسلفلا ىناعملا ضعب

 مهلئاسم ىف نورواحتيف ةيسايسلا بازحألا ولثم عمتجي ناك ثيح ةفوكلاو ةرصبلا
 هرهق وأ همصخ عانقإ كاذ وأ اذه لواحبو ةينيدلا لئاسملا نم اهنع عرفتي امو

 لب « ىسابعلا رصعلا ىلإ لصن امو . بالحلا نايبلاو ةعطاقلا ةجحلاب هيلع ةبلغلاو
 نم سانلا عمتجيو « تارظانملا نوميقي مهدجن ىح ,ىومألا رصعلا رخاوأ ىلإ
 اًعطق مالكلا نع هعطقسيو همصخب رفظي نم اوريل ملوح

 لوقلا ىف ةعاربلا نع لؤاستلا ىلإ لوح نمو نيملكتملا كلذ عفدي نأ ىعيبطو
 تاظحالم ضعب كلذ ىف نوقذاحلا نوملكتملا رثني نأو اهيلع موقت ىلا سسألاو
 ىف ريبك ىلزتعل ضرعتي الئاس اندجو اذإ بجعن ال انه نمو «ةغالبلاو نايبلا نع

 )١( نييبتلاو نايبلا 28/1١ . ) *( نييبتلاو نايبلا 49/1 .
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 ىذلا اهبلطتقو ةغالبلا نع هلأسيف « دبع نب ورمع وه « رصعلا اذه لئاوأ

 ظافل الاب ىلاعملا نييزتو ماهفإلا نسح ىف ظفالا ريخت » اهنأب هبيجيو « هيلع رودت
 رصعلا .لاوط لاؤسلا روديو . « 27ناهذألا دنع ةلوبقملا ناذآلا ىف ةنسحتسملا
 « ةغالبلاو غيلبلا نع هلأسلئاسل ىباّتتعلا لوق لثم نم هيلع ةلزتعملا تاباجإ ددعتتو
 :( 50ه لاَمتف

 ؛ غيلب وهف ةثاغتسا الو ةسيح الو ةداعإ ريغ نم هتجاح كمهفأ نم لك »
 نم ضمغ ام ٌراهظإف بيطخلك قوفيو ةنسلألا قوري ىذلا ناسللا تدرأ نإف
 عةسبحلاو ةداعإلا تفرع دق : لئاسلا هل لاقف . قحلا ةروص ى لطابلاريوصتو قحلا
 « هانته اي : همالك عطاقم دنعلاق ثدحت اذإ هارت امأ : لاق ؟ ةناعتسالا اف
 ؟مهفت تسل وأ ٠ ىنع 'مهفاو ؛ ىلإ عمتساو ٠ ىمم عمساو «ءهيهايو « اذه ايو
 )) داسفو ىع ههبشا امو هلك اذهف ؟ لقعت تسل وأ

 نودو راركتو ةداعإ نود ىنايبلا قفدتلا قى ةغالبلا لعجي ىلاتعلا نأ حضاوو
 ىه كلتو . بذيملا ىرضخ ا قوذلا 508 وشحن ةناعتسا كودو « ىعو رصمح

 : ىناعملا ضماوغ نع باجحلا عفرت ىلا ىهف ةعيفرلا ةغالبلا امأ « ةيداعلا ةغالبلا
 ةبالخ ىلع ةدمتعم قحلا ةروص ىف لطابلا هب ضرعت ام قذحلا نم غلبت ىلا ىهو
 هنأكى ري ىبح هل فطلتلاو كلذ ىلع لايتحالاو « بولقلا ىف ىناعملا نييزتو ناسللا
 ْ ةرظانم َْق هأوح نيملكتملا ةردق نم كلذ ىحوتسي وهو . هءارو قحاال ىذلا قحلا

 ىلا ةحيحصلا ريغ ججمحلاب ةراثو « ةرات ةحيحصلا ججحلاب مهماحفإو مهموصخ

 ىبح عماسلا ىلع اههومب نأ مالكلاو ةلدآلا ةينبأ نقتي ىذلا ماتلا غيلبلا عيطتسي ظ
 رمتعملا نب رشب ةفيحص نإ انلق اذإ غلابن الو . ةمات ةحص ةحيحص اهنأ نظي
 اذه ىف ةلزتعملا نع رثأ ام عورأ ىههنايب ىف ظحاحلا اهب ظفتحا ىلا ةغالبلا ف
 ناك ءاوس بيدألا نأب اهلهتسي وهو « ةماعلا ةيغالبلا لوصألا ددصب رصعلا
 اذإ الإ مالكلا ىلع مدقي الف هسفن ظحالي نأ ىغبني ًارعاش وأ اًبتاك وأ ابيطخ
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 «ةرصقم الو اهنع ةلضافال اهردقب نوكت ثيحب ىناعملا ىلع اهليصفتو هظافلأ رايتخاب
 اهتلالد ىدؤت نأو « ديقعت لكو بيرغ لك نم هظافلأ ولخت نأ هحصني اه

 امات ءادأ اهيدؤت ثيحب اهعم مءالتت نأو ةريسع ةقيقد تناك امهم احضاو ءادأ

 اهيلع ىقلت هسفن تقولا فو «ةضماغلا تالالدلا نم تناك نإ اهقئاقدب طيحب

 اهضرعو اهريسيتو اهليلذت عم ءاهفارطأ عيمج نم اهفشكت ءاوضأ نم نكميام لك
 بيرغلاب ةءولمملا ةنشحلا بارعألا ةغلو ةلذتبملا ةماعلا ةغل نيب ةطسوتم ةغل ىف .

 اهعضاوم ىف اهعضوو ظافلألل نسحلا فصرلاب مهعئابط مهيتاوت ال نم حصنيو
 ؛ غيلبلا مالكلاو نايبلا ةعانص نع مهسفنأ اوفكي نأ ذوذش وأ وبن نود ةحيحصلا

 اودهجأ امهم مهعئابط مهب دعقت نم ةعانصلا كلتل نارجهلاو فكلا اذهب مهنم ىلوأو

 غيلبلل ىكياالو .ةعورلا هبشي اموأ ةعور هل مالكلا نم ءىشب نايتإلا نع مهسفنأ

 ثدحتي ىذلا عوضوملاو همالك نيب ىرخأ ةرابعب وأ هيناعمو همالك نيب مثالي نأ
 نيعمتسملاو همالك نيب ةمءالملا هناسحإ ىه ةيناث ةميمض نم هل دب ال لب « هنع

 بلطي انه نمو « عاتملاو ةذللا همالك ىف نودحب ثيحب « ةيلقعلاو ةيسفنلا مهطاوحأو

 مهيلع دروي اب مهكرادم نع عفتري ال نأ سانلا طاسوأ بطاخ اذإ ملكتملا ىلإ

 بطاخ اذإ امأ « مهنيبو هنيب ةلصلا عطقنت ال ىح « نيملكتملا تاحالطصا نم
 ىلاو « ًانسح ًامهف اهنومهفي ىلا تاحلطصملا هذمل هداريإ نم سأب الف نيملكتملا

 عاتملا نم اًنئيش اهيف نودجي دق . 0
 فق ةلزتعم ريغو ةلزتعم نوملكتملا اهظحالي ناك ىرخأ ةريثك تاظحالمو

 نأ دب الو « ظحاجلل نييبتلاو.نايبلا باتك ىف ةرئانتم ىهو « ةغالبلاو نايبلا نوئش
 نيذلا مهدحو نوملكتملا نكي ملو . اهلجسي ملو هنم تطقس ىرخأ تاظحالم

 باتك كلذ ىف مهكرسشي ناك دقف « ةغالبلاو نايبلا لوصأ ةفرعم ىف نوقمعتي

 ىوريو « عفقملا نبا رصعلا علاطم ىف مهلثمب "نسم ريخ نمو «نومجرتملاو نيواودلا

 ظ ظ : !١ لاف « اهريسفتو ةغالبلا نع لكس هنأ

 «توكسلا ىف نوكي ام اهنف « ةريثك هوجو قف ىرجت ناعأ عماج مسا ةغالبلا »

 ى نوكي ام اهنمو « ةراشإلا ىف نوكي ام اهنمو « عامسالا ىف نوكي ام اهنو
 ًاعجس نوكي ام اهنمو ًارعش نوكي ام اهنمو « ًاباوج نوكي ام اهنمو « جاجتحالا ]

 )١ ( نييبتلاو نايبلا 11١5/1
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 اهيف ىحولا باوبألا هذه نم نوكي ام ”ةماعف . لئاسر نوكي ام اهنمو « ًابطخو

 حالصإ ىو نيطامسلا نيب بطحلا امأف . ةغالبلا وه زاجيإلاو ىنعملا ىلإ ةراشإلاو
 ردص ى نكيلو . لالمإ ريغ ىف ةلاطإلاو لطخ ريغ ى راثكإلاف نيبلا تاذ
 تعمس اذإ ىذلا تيبلا رعشلا تايبأ ريخ نأ اك « كتجاح ىلع ”ليلد كمالك
 ”قح اهنأ تركذ ىلا ةلاطإلا عماسلا "لم نإف : هل ليقف . هتيفاق تفرع هردص

 كلذ ةسايس نم بجي ىذلاب تمقو هقح ماقم لك ”تيطعأ اذإ : لاق ؛ كلذ
 ودعلاو دساحلا اضر نم كتاف املمتهت الف مالكلا قوقح فرعي "نسم تيضرأو ماقملا

  سانلا عيمج اضرو «كنم سيلو ه:ه تسلف لهاحلا امأو :ءىش امهيضري ال هنإف
 . « لاني ال ءىش سانلا اضر : لاقي ناك دقو « هلانت ال ءىش

 « قيقدلا زيكرتلاو زاجيإلا اهيف بلطيو مالكلا نونف لك ركذي عفقملا نباو
 . لالمإ الو لطخخ ريغ ىف بانطإلا اهيف بلطيو حاصلاو لفاخا بطخ ىلإ تفتليو
 هامس ام ودو « هضرغ ىلع لدي ام مالكلا ردص ى نوكي نأ ةمهم ةدعاق عضيو

 ىه ةيناث ةدعاق رعشلل عضي امك « لالهتسالا ةعارب مساب « دعب امف « نويغالبلا
 هام ام ودو ءاعدتسا اهيعدتسي هنأكل ىح هتيفاق عم تيبلا ردص مءالتي نأ
 نم لكل نأ ةمات ةظحالم ظحاليو . رودصلا ىلع زاجعألا در مساب نويغالبلا

 هقوقح مالكلا قوتسي نأ امتاد ىغبني هنأو « هماقم مالكلا ف بانطإلاو زاجيإلا
 . نايبلاو ةغالبلاو ةعاصنلا نم

 ىلإ لوألا لصفلا ى اهل انضرع ىلا ةدقعملا ةريثكلا نيواودلا تلوحت دقو
 مهناقتإ نم اهعذ نولمعي نيذلا نابشلل دب ال ناك ذإ « ةريبك ةينايب سرادم هبشي ام
 ةماعلا ماهفأ ىلع ولعي ال ثيحبو لاذتبا الو فعض هلخدي ال ثيحب مالكلا ةغايصل
 نوميقي نابشلا ءالؤه ناكو . ةفالحلا راد تاروشنم مويلإ نوهجوي اوناك نيذلا
 هيأإ بللط امف هتءافك رؤظأ نف « ساق ناحتمال نيضرعتم نيواودلا باوبأب الوأ

 بلط ام نسحب" مل نإو « هوفظوف « ناويدلا ءاسؤر ىلإ هرمأ عفر لئاسرلا ضعب نم
 امو ًاغيلب مالكلا حبس ىمو ةغالبلا نع نولءاستي كلذ مهلعجفو . هو در هيلإ
 : اهئاغلبو نيواودلا ءاسئر نيب ةلئسألا هذه ترادو « هتغالب قوعت ىلا بويعلا
 مهمالك ىف اوقّيقدف هروص قدأ ىف فرثملا ىراضحلا قوذلا نولثمي اوناكو «نيهوفملا
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 لوقيا ىتح «ةغلاب سح ةفاهرو جازم ةقد نع هيف اوربعو « نكم دح دعبأ ىلإ
 مهنإف ٠ باّتكلا نم ةغالبلا ةقيرط ُْق لثمأ طلق أ ملف انأ امأ » : ظحاحلا

 نأ !ايقوس: اطقاس الو اشحن ًارعوتم نكي ملام ظافلألا ٠. نم اوسمتلا لق

 ومني ىكل رصعلا اذهب ىف ةريثك بابسأ هل تأيهت 0 لكو

 ةيلقع ةدام بعوتس . ئ « ةفسلفلاو مواعلا يعرتم ”دتمب ذخأ دقف 2( رهدزدو

 ةيعامجالاو ةيسايسلا سرفلا بادآ هوذغت تذخأ ذإ «ىبدألا لالا ف ىبح ةقيمع

 ىضمو « ىنانويلا ركفلا نم اهب لصتاام لكوةيبنجألا تافاقثلا هوذغت تذخأ امك
 ثدحي مل ثيحب « ةليصألاةيبرعلا هعباوطو هتاموقع, اًظفت<هلك كلذ عم ,!ءافتي
 اهترجش ىف ةديدحلا عورفلا تعنيأ دقل لب « عايضلل اهضرعي ةغللا ف جاودزا ىأ

 رابك لضفب ةعناي ةولح رامثو ىذّشلا ةيكاذ راهزأ اهيف نوكتن تذخأو « ةريبكلا

 اهون اهونغأو اهعاضوأو الوصأب اهل اوظفتحا نيذلا نيملكتلاو نيمجرتملاو باتكلا
 ىغالبلا اهقيحر نوصلختسي فيك اوفرع ذإ ؛ ةملاجلا بيلاسألا لاجم ىف ىبح

 . ةدئفألاو بولقلا ىف ىشسيو لوقعلا ى ل ىذلا

 صصقلاو ظعولاو بطخلا

 ةيسارعلا ةروثلا ايتذ>:ا ذإ « رصعلا اذه علاطم ق ةيسايسلا ةباطحلا تطشن

 هاد ثا ومالا لوأ لتس نر هع انناكو ف مكحلا ى نييسابعلا قح نايب ىف اهتادأ

 نردك أي اوضش « مهنود نه ةفالحلاب مراتتسا مهيلع نونغطضي نييولعلا مههمع
 ةيمأ ىب نم بعشلل اواادأ نيذلا مهف « قحلا اذه باحيصأ مهنأ مهتباطخ ىف

 نعطلاو حب رجتلاب مهيلع اولاهنادقو ءامّطت> هومطحو مهمكح اوضوق نيذلا مهو
 ةفالخلاب عيوب نيححافسلا سابعلا ىلأ 2"!ةبطخ حضتي ام وحن ىلع « فينعلا

 ] ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل مهتبارقو مهمحر نع ثدحتي هارن اهيفو ةفوكلا

 2 امنإ )لثم نم ةوبنلا تيب لهأب ةصاخلا تايآلا ضعب مكحلا نآرقلا نم ايلات

 ) )1١نييبتلاو نايبلا 1١/ا "١7 . اهدعب امو: 81/5 ىرطلا ق ةبطخلار ظنا (؟) .
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 ضرغي نأ ثيلي امو. (ًاريهطت مكرهطي و تيا -لهأ ريحا مكنع بهذيل هللا

 ةساي رلاب ”قحأ انريغ نأ لآلضلا ةيئبسلا تمعزو » :الئاق ةيلاغلا ةعيشلا نم .ةيئبسلل

 سانلا هللا ىدده انيو « سانلا اهيأ ملو مب ٠ مههوجو تهاشف ٠ انم ةفالخلاو

 ىح ةقرفلا عمجو . . مهتكله دعب مهذقنأو مهتلاهج دعب مهرصبو مهتلالض دعب

 مهملظو نييومألا نع ثدحتيو . « ربو فطاعت لهأ ةوادعلا دعب سانلا داع
 نب دواد همع بطخو .ةبولسملا اهقوقح اهيلع درو مهب هللا اهكرادت فيكو ةيعرلل

 سانلا قطنأ ناك » هنإ الئاق هتحاصفو هنايبب ظحاحللا ديشيو « نحللا سفنب ىلع

 نم ىوريو . (« ظوفحم فورعم ريثك مالك هلو . لوقلل اباضتقاو الاجترا مه دوجأو

 : طمنلا اذه ىلع ىفمت ىهو « هيخأ نبال اهيلو نيح ةكم لهأ ىف هتبطخ كلذ

 "نظأ ءآرصق ىنبنل الو رهن مكيف رفتحتل انجرخ ام هللاو امأ . اركش اركش و

 . هماطخ لضسف ىف ربع ىح« همام ذ ق هل ىخرأ ذإ هب رفظن نل نأ هللا ودع

 ”سوقلا ذخخأ نالاو « اهعلطم نم سمشلا تعلطو « هباصن ىف رمألا داع نالاف

 تيب لأ ف نطفي لإ .نذلا سرور لإ نشل تدعو اهيزا
 .« ةمحرلاو ةفأرلا تيب لهأ : مكيبن

 نييسابعلا ف نكي ملو ءروصنملا رفعج وبأ هفلخيو « ًاعيرس حافسلا تومبو

 ىولعلا نسحلا نب هللا دبع نب دمحم ةروث علدنت هدهع قو « بطنخأ الو هنم نييبأ
 ىللصفلا ىف انب رم 15 نابتاكتيو « ةرجهلل١ 4 هةنسل « ةنيدملاب ةيكزااسفنلاب بقلملا

 ىلك رهشيو . ميركلا لوسرلا نع اهرإو ةفالخلا ىف هقح دكؤي امهنم لكو « لوألا

 2 لوقلا ماهس نالسريو بطلا نارهشي 5 ٠ نعد هجو ق حالسلا امهنم

 : !'”هبطدخ ىذعب ىق هلوق نمو « ةحاصفو ًانسا هنع لقي ال هللا دبع نب دمحم ناكو

 ناس لاو تريلرألا نيرجاهملا ءانبأ نيدلا اذه ْق مايقلاب سانلا قحأ نإ »

 اورتيغو كباتك ريخب اولمعو كلالح اومرحو كمارحاولحأ دق مهنإ مهللا . نيساوملا
 مهصخحأف ع« تنمآ نم اوفاخأو تفعخأ نم اونمآو ملسو هيلع هللا لص كيبن دهع

 . « ًادحأ مهنم ضرألا ىلع بست الو « 2؟0ادادب مهلتقاو « ًاددع

 نويولعلا دعي ملو « امربم ءاضق ةروثلا هذه ىلع ىضق نأ روصنملا ثبلي لو

 )١( .نيقرغم : أدب ( 4 ) . ةامرلا : ةعزنلا 20200000000
 ْ لوألا ىبابعلا رصعلا
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 لب « مهمع ءانبأ ىلع ًاراهج ةروثلا نولواحي - عضوملا اذه ريغ ىف انفلسأ امك
 نود فيسلاب مهعانقإ نم سانلا هودوع امو مهشطب نم آفوخ ةيرسلا ىلإ اودمع
 الإ كانه نكي ملف ؛ جراوحلا تاكرح  انمدق انك  ذئنيح تلءاضتو . ناسلل

 اذه ىف ةيسايسلاةباطحلاتفعضو « هاوفألا تملك كلذبو . ناعذإلا وأ فيسلا

 ايسلا مهتايرح سانلل لفكت نيح رهدزت امئإ اهنأل 2 اكيد افعض رصعلا

 0 ذخخأ دقق رصعلا اذه ىف امأ :ةيمأ ىب رصع ى نأشلا ناك ام وحن ىلع

 مهناطلس ىف مهتيرح تباذ وأ تينفو ةيسايسلا بازحألا تفعضف ةدشلاب سانلا

 « فالحل هيشي اموأ فالخب لب مهيلع جور خب هسفن هتثلح نعم لكب شطابلا

 «نومأملا هيخأ عم هبورحو نيمألا ةنتف قف روهظلا ىلإ ةيسايسلا ةباطحلا تداع اتحو

 بذجت ةعور نم هب زاتمم تناك امو ىومألا رصعلا ف ةمعيدملا اهت وق اهل دعت مل نكلو

 . هبيلاسأب ةنتفلاو بيطحلا مالكل عامسالا ىلإ سانلا

 انك لة ةباطحلا تفعض ةيسايسلا ةباطحلا تفعض ام وحن ىلعو

 ىلع دفنت دعت مل برعلا دوفو نأ وهو« ىعيبط ببسل ةيمأ ىنب رصع ىف اهدهعن
 بجحلا تلدسأ كف « مهيلع نودفي 113 مل ىلاتلابو , ءافلخلا روصق

 ترصتقاو . نيهوفملا اهءابطخ الو اهدوفو ىقُلسي دعي ملو «ةيعرلاو ةفيلحلا نيب

 تنب وأ نبا ةفيلخال توم نأك تابسانم ضعب ىلع ذئنيح ةيلفحلا ةباطحلا

 عمجيف ديدج ةفيلخ ىلوتيو ةفيلخ توع نأكو « هتيزعتل ءابطخلا ضعب فقيف

 ةفالحلاب هثنهي ىدهمال ةبتع نبا لوق لثم نم « ةثنهتلاو ةيزعتلا نيب ءابطحلا ضعب

 :(١)روضنملا ةيبأ ق ةيزعيو

 هفلخ امف نينمؤلا رب كرابو ءهلبق نينمؤملا ريمأ ىلع نينمؤملا ريمأ هللا رجآ »

 لضفأ ىبقع الو ؛ نينمؤملا ريمأ دقف نم ملغ أ ةبيصم الف « هدعب نينمؤملا ريمأ هل

 « ةيطعلا لضفأ هللا نم نينمؤملا ريمأ اي "ليقاف +: نينقؤملا ريمأ ماقم ةثارو نم

 . « ةيزرلا مظ أ هدنع بستحاو

 2 ةلودلا اجر رابكو .ةاوقلا م أع لفحا ةفيلخلا ةعبمل وادع 5

 )١( نييبتلاو نايبلا ١97/5 .



 ١ه

 ى بتاكلا حيبص نب مساقلا نب فسوي دنع اناقلي ام وحن ىلع ٠ نييولع ريغو
 « هل ةعيبلا ذخأل ءارزولاو ءارمألاو داوقلا نيب سلج نيح ديشرلا ىدي نيب هتبطخ
 : "'!هلوسر ىلع ةالصلاو هللا دمح دعب طمنلا اذه ىلع اهلهتسي وهو

 - ندعمو هفالحلا تيب «هيبن تيب لهأ رشاعم مكيلع "نعم هفطلو هنمب هللا نإ »
 ىصحتال ىلا همعن نم ةوعدلا ناوعأو ةلودلا راصنأن م ةعاطلا ”لهأ مكايإو « ةلاسرلا

 رم ىلعأو مكتفلأ نع نأ ةماتلا هيدايأو . دبألا ىدم ىضقنت الو . ددعلاب

 مك زعأف « اهلهأو اهب لوأ منكو قحلا ةملك رهظأو مكودع نهوأو مكدضمع لو
 ىضتنملا هفيسب نعما ذلاو ىذترملا هللا نيد راصنأ منكف ازيزع اًيوق هللا ناكو هللا

 ةمملظلا ىديأ نم مهذقنتسا مكبد « ملسو هيلع هللا ىلص هيبن تيب لهأ نع

 ')ء ىميسفلا نيا مارحلا م دلا نيكفاسلاو هللا دهع نيضقانلاو روحلا ةمأ

 ظ . « هب نيرثأتسملاو

 ليوطلا نيحلا ىف لاقي ًاردان اًمئيش ةيلفحلا ةباطخلا تحبصأ وحنلا اذه ىلعو

 نأش اهل دعي ملو ةيسايسلا ةباطحلا تلءاضت امك تلءاضت كلذبو « نيحلا دعب

 0 . ركذي
 « رصعلا اذه ىف اهراهدزا ظعو نم اهب لصتا امو ةينيدلا ةباطخلل لظ دقو

 نوكراشي اوناك ةيمأ ىب رصعل اهيف نوكراشي ةالولاو ءافلحلا ناك ام وحن ىلعو

 ديشرلل دجن امك « '!ةروثأم ةعراب ةبطخ ىدهملل دجن ذإ « دهعلا اذهل اًمضيأ اهيف
 : ؟!لوقي اهيفو « ةعئار ىرخأ ةبطخ

 مكناميإ ونصت ا ع ةساوك رشت ناو اتبع اوناش مل مكنإ لا” دابع »

 ىبنلا نأ ربحلا ىف ءاج دقف « ةاكزااب مكتالصو عرولاب مكنيدو ةنامألاب

 واصل الو هل ةنهع ال نأ يوت الوفا ةنامأ 5 نادال لإ لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ءانف راد نم نولقتنت بيرق نع مننأو نوزاتجم*”ر س مكنإ . « هل ةاكز ال ن -1

 ةسبانإلاب ىدحلا ىلإو ىوقتلاب ةمحرلا ىلإو ةبوتلاب ةرفغملا ىلإ اوعراسف« ءاقب راد ىلإ

 . ٠١ /# ديرفلا دقعلا ( : ) 0.44/5 ىرطلا خيرات )١(
 .:ةنورئازبملا ناحل ا عرشتلا :( . برحلا مئانغ : ءىفلا (؟)
 ض . ٠١١/4 ديرفلا دقعلا (؟)



 هك ٠

 . نيبينملل هأدهو نيبئاتلل هترفغمو نقتملل هتمدر بجهوأ ) هركذ ىلاعت « هللا نإف

 الملا منهن تصقتنأ قاس خلاك دم نس كيقرلا دعك انآ لغ
 بطخي ةبطخ نيمألا هنبال دعي نأ ىعمصألا ىلإ بلط ذإ « ءافلحلا ةنسلأ ىلع
 ةبطخا دعينأ دمحأ هيأ نباو ىديز 2 ليعامسإ ىلإ بلط ام (7١”ةعمجلا موي اهب

 )م يهريع مالكب اويطخي نأ ا نس كالذبو »ع (؟) نومألملا اهب بطخي ةلثامم

 ٠ 257 ةوالطلاو ةجيللا ةدود>و ظمللا ةوالحو ةرا.وحلاو ةحاصفلاب 0 نومأملا ناكو

 موي ف اهتيناثو ةعمج موي ف اهالوأ : (47 بطخ ثالث ةبيتق نبا هل ىور دقو

 : لوقي أهيفو رطفلا ديع َْى اهتثلاثو ىحضألا

 ١ ملو مكنيقي هيف لدتعا ىذلا رمألا اوردابو هللا دابع هللا ارقتتا 0
 ردع هدعب لامتست ال هنإف ؛ مكيلع بوتكملا توملا وهو « مكنم ادحأ هيف كشلا

 الإ هدعب“ ءىش الو « هنود الإ هلبق ءىش ال هنأ اوملعاو «© ةبوت هلبق ردظحت دلو

 هتكئالم ةلأسمو هعلط-م لوهو هتشحوو هقيضو هتمكلسظو ربقلا ىلع نيعي الو .. هقوف

 هتمادن ترهمظ دقف همدق توملا دنع تلز نه هب هللا رمأ ىذلا حلاصلا لمعلا الإ

 ال ام هد دفلا نم لذبو هيلإ باجي ال ام كل ةعجرلا نم أعدو هتاامتسا هتتافو

 يي سو يف

 . ( هلم لبسي

 اوذخأ مهنأ رهظيو « ةالصلاو ةيالولا نيب نوعمجم اوناك ةالولا نأ فو رعمو

 ةالصلا موهماقم موقي نم. كويدني كقو « مهريغ مالكب نوبطخي نمزلا رم 3

 دهعل ةفوكلاو ةرصبلا ىلاو ىبابعلا ناملس نب دمحم نع ظحاحلا رونيو « ةباطحلاو

 (*!ةريصق ةبطخ ىهو ؛اهريغيال ةعمجلا موي ةبطخ هل تناك هنأ ىدهملاو روصنملا

 ءافلخلاو ةالولا ناسا ىلع فعضت تذخأ ةينيدلا ةباطخلا تناك اذإ نكلو

 ةرصبلاو دادغب دجاس» مهب رخزت تناك نمم كاسنلاو ظاعولا ةئيب ىف تعنيأ اهنإف
 مهضعب ناكو « نيملكتملاو نيث دحمن او ءاوقفلاو داهزلا نم اطالخأ اوناكو ؛ ةفوكلاو

 ظ « مهوكبي ىح مهنوظعيف « مهنومدقتسي اوناك انايحأو « مهظعول ءافلخلا سلاجعب ملي

 . اهدعب امو 758 / ؟ رابخألا َنويغ 20 . ٠١/16 ىخونتلل ةدشلا دعب جرفلا )١(
 . ١؟١/9 نييبتلاو نايبلا ىف اهرظنا ( ه) . 87/18 ( ىباسلا ةعبط ) قاغأ 6

 ظ ٠ 1١١٠. ه1 ١/ نييبتلاو نايبلا (*)



 عم

 مهو « مهج ريفز نم مل نوروصي امبو هللا باقع ةيشخ نم ميهسوفن ىف نوعقوي اه
 نمو . تائيسلاو ىداعملا فارئقاو ةيعرلا ملظ نع مهنورجزي كلذ فيعاضت ىف

 ديبعنب ورمع ىه ةثالث ءافلحلا ىديأ نيب ةدومحملا مهتاماقمب اوفردع نيذلا مهرابك

 نباو ىدهملا ظعاو ليلخلا دبع نب حامي روصنملا ع روهشملا دهازلا ىلزتعملا

 : هل لامتذ اموي روصنملا ىلع لخد هنأ ماوأ ن ع ىوريو « ديشرلا ظعاو كاهسلا
 ٠:(١١لامتف َ ىظع

 ضع 1 ةليأ رك ذاو « اهضعبب كسفن ريساف 0 ايندلا كاطعأ هللا نإ

 ورم اي :2"' عيبرلا هل لاف « هلوق نم رفعج وبأ مجوف . هدعب ةليل ال موي نع
 كل رد مل ةنس نيرشع كبحص اذه نإ : ورمع لاقف . نينمؤملا نيمأ تيمع

 الو هللا باتك نم ءىذب كباب ءارو لمع امو « ًادحاو اموي كحصني نأ هيلع

 داعب ككديو اخي : كل تلق دق ! ؟ عنصأ اف ا رمد بأ لاق ةيبلاة خف

 . كنوعب انسفنأ خسست كل "دعب اننع دا : ورمع لاق . ىفتكاف « 2"! كباحصأو

 . « قداص كنأ ملعت اك اونم د درا ةملظم فلأ كبابب

 ىدهملا سلاجمب ملي ناكو غاهوفم اكسان لالا ديع نب حلاص ناكو

 ىوريو « ًاراردم عمدلا فرذي ىحو هيكبي ىبح هل هظعو ىف ليطيو « هظعيو

 صعب نمو ٠ ملكت هل لانا ؛ مالكلا ىف هل نذأي نأ هلأسف اموي هيلع لخد هنأ
 آ : 2(؟!ذعنيح همالك

 : هللا بجح نم :نوالوقي مول هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ناك » ظ

 نسمو « هنع ريدأو ملعلا هيلإ لبقأ "نسم اباذع هنم دشأو «لهحلا ىلع هباذع ملعلا

 ظ "لسرقاف ءاهب رصقو هلل ةيده نع بغر دَقف ع هب لمعي ملف املع هيلإ هللا ىدهأ

 هنإف ءايرو ةعلمسس لوبق ال لمتو ٍقيقحت 0 انتنسلأ نم كيلإ هللا ىدهأ ام

 « ةلفغ نم ”ريكذت وأ ملعت ام ىلع ةأطاوم وأ لهجت ال مالعإ انم كمدعس ال

 ائيصحتو تاف امع ”ةيزعت انو زن ىلع مالسلا هيلع هيبن لجو زع هللا نطو دقف

 ا نه كّسسغ ري امإو ) : لاقف جردختملا ىلع ةلالدو ىداهلا نم

 .:نيكمادلا ةلزكمملا نمد امض ديري( 9 . ”"0/؟ رابخألا نويع )١(

 . 70/١ رابخألا نويع ( :) .روصنملا بجاح (؟)
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 «ءاوهألا ةذبانمو قحلا راثيإ نم هروسنسي امب كبلق ىلع هللا علطأف ( هللاب ذعتساف
 . « هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 هريغو لبنح نب دمحأ هنع ىوَر « ًارثؤم اظعاوو ًاثدحم كامسلا نبا ناكو

 رثؤي ام « بدألاو خيراتلا بتك ى رودت ديشرلا ىدي نيب فقاومو مالك هلو
 :7لاقف « ىّظع : ديشرلا هل لاقف « اموي هيلع لخد هنأ هنع

 ادن ٌضقاو كنأ ' ملعاو « هل كيرش ال هدحو هللا_ىّنتا : نينمؤملا ريمأ ايد ]
 ىكيف .ران وأ ةنج امل ةثلاث ال نيتلزنمىدحإ ىلإ ايس ايفا ىدب نيب
 (("هتيحل تلضخا ىبح نوره

 لوسبلا ثيداحأو ميكحلا ر كذلا نم اعاد ودمتم ظاعولا ءالؤه ناكو

 نسما لثم نم ىورمألا رصعلا ىف ظعولا ىلإ مهوقبس "نمو هباحصأ لاوقأو ميركلا
 ةقثو نيدلاب ديدش ناعإ نم اهيف اوعاشأ امل مههظعاوم انرهبت امنادو « ىرصبلا

 . لئازلا ةايحلا عاتم نم سانلا ىديأ ىف امم ىبأو ريخ هللا دنع ام نأب ةديطو

 ضعب ريسفتو ىبيدلا صصقلاب مهظعو نوجزعي اوناك ظاعولا نم ريثكو
 صاصتقلا ءالؤه رثكو . مالسإلل لوألا ردصلا ذنم ميدق جزموهو ؛نآرقلا ىأ
 هباتك قى افيرط !؟)الصف مل دقعي ظحاحلاا ٍلعج امم ةيمأ ىب رصع ى ظاعولا

 : لوألا ىسايعلا رصعلا صاصنق نع لوقي هيفو « نييبتلاو نايبلا

 ١ ايندلا بيجاعأ نم ناكو ىراوسألا رايس نب ىسوم صاصنقلا نمو «
 هسلجم ىف سلجي ناكو « ةيبرعلاب هتحاصف نزو ىف ةيسرافلاب هتحاصف .تناك
 باتك نم ةيآلا أرقيف « هراسي ن ع سرسفلاو هنيكب نع برءلا دعقتف « هب روهشملا

 ةيسرافلاب مل اهرسفيف سرفلا ىلإ ههجو لوحي مث « ةيب رعلاب برعلل رع هللا «
 نيبأ وه ناسل ع در 0 الف .  ثلخدأ دحاولا ناسللا ىف انّقتلا اذإ ناتغللاو

 رايس نب ىسوم ناسل نم انركذ ام الإ اهتبحاص ىلع م ” كلا امهنم ةدحاو لك
 نم بارخ َْف 0 ىرعشألا ىسوم ىلأ لعب ةمألا هذه , نكي م ىراوسألا

 ىلعملا م ىوحنلا سنوي مث دعسأ نب ديعس نب ناهع مث رايتس نبا ىبسوم 2

 .اهدعب امو 67/٠ نييبتلاو تاييلار ظنا (+ ) . همم/5 ىربطلا خيرات )١(
 . عومدلا اهللب : تلضخا (؟)
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 ًاديناف هلم نئاللثو هام داق يورتع كو ىراوبألا لعوبأ هدحس ل ضف
 ريسال اظفاح ناك هنأل « تام ىب> نآرقلا مخ اف « ةرقبلا ةروس ريسفت ىف مه

 وه ناكو . . عيباسأ ةدع ىف ةدحاو ةيآ رمسف ابر ناكف « تاليوأتلا هوجواو

 نونف ىف ”صقي ناكو « ًاريثك ثيداحألا نم كلذ ى ق>لي نأ زوجي ام ظفحب
 - 2 ىجحي نب مساقلا هدعب ”صق مث . . كلذ نم ًابيصن نآرقلل لعجيو صصقلا نم
 امهعم "صقي ناكو . هلثم صاصنقلا ىف كردي مل « ريرضلا سابعلا وبأ ودو

 ىنتكي ناكف ىرملا حلاص امأف . . فوفكملا ديمحلا دبع نب كلام امهدعبو

 دحأ) بيبح نب نايفس هعمو . سلجلا قيقر مالكلا حيحص ناكو « رشب ابأ

 ظ 00 .( ريذن اذه« اصاق اذه سيل لاقف ( نيثدحللا رايك

 وأ « ا ًايكاح ىرُملا حااص دنع ًارارم هنايب ىف ظحاحللا فقوو

 حلاص ناك » : هنع هلوق الذ نم « هصصق ىف رعش نم هد 3 ناك ام ضعب

 2 ىذلا تيبلا اذه هن هصصق ف دش اهارقك غيلبلا دباعلا صاقلا ىرملا

 : :  عضوملا اذه ريغ ف هاندشنأ

 01 جلا تا تامو ُليِسَفلا شاعف ليسُفلا َلوصأ ىورُي تابف

 . ةرصبلا ىخاق نسحلا نب هللا ديبعل "نبا تام هنأ نم 1 ا كلك فم

  ةظع كل تثدحأ كنبا ىف كتبيصم تناك نإ » : لاقف « ىرملا حلاص هازعف

 كلمت ق ةظع كل كقدحأ نكت م نإو. « كتبيصم ةبيصملا معنف ع كسفن ق

 :لاَقف هيخأ قالجر ىزعو . (5!كنيا ىف كتبيصم نم مظعأ كسفن ق كتبيصق

 نإو «كتبيصم ةبيصملا معنف ةديمشم كل تثدحأ كليخأ ىف كتبيصم نكتذإ »

 ركذيو .(7'2كتبيصم ةبيصملا سئبف اًدعزدج كل تثدحأ كيخأب كتبيصم نكت

 خلسملاو فمسلا نم كب ذوعأ » : هسلجم ى ددري ام ًاريثك ناك هنأ ظحاجلا

 ةتامث نمو ءالبلا دهس ج نم كلب ذوعأو«ةكلهملا حيرلاو ةقعاصلاو ةلزّدل زلاو ةفشجر لاو
 مهللا . باقنملا ءوسو بيساو رذعتلاو بعتتلا نم كب ذوعأ : لوقيناكو . «ءادعألا
 ىفإ مهللا . هس ىبفلكاف رشب ىندارأ "نمو «هريخ خ ىل قا واحتا ىدارأ قف

 . ١7١/8 نييبتلاو نايبلا ( ” ) ا
 . 87/57 نييبتلاو نايبلا ( ؟ )



55 

 ضعب نم ظحاحلا ىورو . ( (؟:لهألا حالصو ؛ )١( لّحأرلا بصخ كلأسأ

 ”ةقثاو ءاعابش حورتو اًضصامخ ريطلا ودْمغَتت » : هلوق ناويحلا هباتك ىف هظعو

 مكفاو -أ ىلع متودغول نأ هديب ىبمفن ىذلاو . اهتوفي ال د ةودغ لك ىق اهل نأب
 - مه ©

 . (2'!لماوحلا نوطب نم -نطيأ مكنوطب و م مدح حرا اهصالخإ لثم ىلع

 مهنأ ظاعولاو صاصتقلا نم هريغو ىلا حلاص مالك نم انيور امث خضاوو

 اوعرفو اويعش 1 6 ادن ايقر اهنوددري اوناك ىبلا ىلاعملا ف وبنلا ةعانصب اوقترا

 .لوقعلاو بولقلا <” سم ىلا قئ وئاقدلا نم ًاريثك اهيف اوطبنتساو « اليوط ىلاعملا كلت ىف

 رايتخا ُْق ةقدلا ىلع موقت ةيانع ىو ؛« موبيل اسأب ةعساو ةبانع كلذ ىلإ اوفاضأو

 نايحألا ضعب ىف كلذ ها دأو . ةغايصلاو كبسلا لامجي فهرملا ساسحالاو ظفللا
 لضفلا لثم همادذء#تةسأ نم 2 نم م.هنم ناك لب َ عجسلا مادختسا ىلإ

 نم ناكو 6 (؟)هصصق َْق اعاحس ناك ظحاحلا| لوقي همفو .ىثاقرلا ,نىدهيع نبأ

 ضرألا لس ١» : هظعو نم ىوردو « (0) دج اصاق املكتم ناكو سانلا بطخأ

 ((")ارابتعا كتباجأ ءاراوح كّبجتت مل نإف «كراجشأ سرغو كراهنأ "قش نم لقف

 1" رشحلاو توملاورانلاو ةنا ركذ اهيف ىلا ةيالا ولتي ناك » : ظحاحلا لوقيو

 نيبأو هنم رزغأ ناكو « هلثم اصاق دمصلا دبع هنبا ناكو . ظعولا ف ضيفي مث

 كسفن مزاتو روثنملا ىلع عجسلا راو“ 4م :  ١ هأ ليقو 6 (8) بطحأو بجعأو

 لماالتنك وأ ىتالك نإ : لاق ؟ نزولا ةماقإو ( عاجسألا ىور ىأ ) قاوقلا

 ندارلاو رضاحلاو بئاغلا ديرأ ىتكاو « كيلع ىنالخ 'لقل دهاشملا عامس الإ هيف

 ةلقبو دييقتلاب قحأ ودو « طشنأ هعامل ناذالاو « عرسأ هيلإ ظفحلاف « رباغلاو

 و219 تلفتلا

 )١( تيبلاو نكسملا : انه لحرلا . : )١( نييبتلاو نايبلا ٠08/1١ .

 ) نييبتلاو نايبلا (17) . 588/5 نييبتلاو نايبلا ( ؟ 1١/591١ .
 نييبتلاو نايبلا (8) .؟؟/ا ناويحلا (؟) ٠١8/1١" .
 ) نييبتلاو نايبلا ( ؛ 594٠/١ . ) )1نييبتلاو نايبلا 1١//81؟ .

 . 7٠5/1١ نييبتلاو نايبلا ( ه )



 ءهع/

 ظ تارظانملا

 تمدتحا ىتلا تارظانلا نع ثيدحلاب ىبءابعلا بدألا وخرؤم ىننع املق
 مهأ نم تناك اهنأ عم رصعلا اذهل لحنلاو للملا باحصأو ءاهقفلاو نيملكتملا نيب

 وهو طيسب ببسل « مهتاقبط فالتخا ىلع سانلا لغشت تناكو ةيرنلا نونفلا

 نومأملاو ةكماربلا سلاجم نأ انب رم دقو « دجاسملا ىف دقعنت تناك ام ًاريثك اهنأ
 «٠ ةريثك ىرغص سلاجم اههسلاجم ءارو ناك هنأو « تارظانملا هذهب ظتكت تناك
 لئاسملا ىف نورواحتيو الل ةقدانزلاو ةعيشلا نم نورظانتملا اهيف عمتجي

 وحن ىلع « ةيفسلفلا لئاسملا ضعب ىف نوضوخي دقو « ةيديقعلا ريغو ةيديقعلا
 ىعفاشلا ةرظانمو «ءاهقفلا رظانتي ناك لثملاب و «ةكماربلا سلاجم ضوخت تناك ام

 . ةروهشم ىنابيشلا نسحلا نب دمحو

 لادج ىلع مهسفنأ اوفقو دمقف « ذئنيح ني رظانتملا قئاوط مهأ "ةلزتعملاو

 اذه ريغ ىف اهنع انثدحت ىلا ةسمحلا مموصأ ىف مهيفلاخع نم نيملكتلا فئاوط

 مكحلا نب ماشهو قاطلا ناطيش لثم ىلاغلا عيشتلا نوقنتعي اوناك نم لادجو عضوملا

 ةيرهدلا نم. ةيوامسلا ريغ لحنلاو ةيواهسلا للملا بابرأ اًفينع الادج اولداجو

 ىلاو- ىف وتلا فالعلا ليذحلا وبأ ةرظانملاو لادحلا ىف مهرهشأ نمو ع« ةيونام او
 ةجحلا ىوق لاددلا نسح ناك » : ناكلخ نبا لوقي هيفو « ةرجهلل 7١ ةنس

 (؟) ىضترملاو ىدادغبلا !'! بيطحلا 556 « تامازلالاو ةلدألل لامعتسالا ريثك

 هتثادح ق هترظانم كلذ نم ل ل ,و هيلامأ

 ؟ مداسلا هيلع يوب ةوبنب نو رقت الأ مه لقي اهيملكتمل ضرعتو «ةرصبلا درو ىدوهيل
 . هنوع دت ام ىلع عمتجن نأ ىلإ هيلع انقفتا ام ىلع نحن لاق اهب اوفرتعا اذإ ىبح

 كاذ : لاقف كلأسأ لب : ىدوهيلا هل لاقف ؟ ىلأست مأ كلأسأ :هل لاقو « هيلإ مدقتف

 « كبحاص فلاختف كلذ ركنت مأ قداص ىن ىسوم نأب فرتعتأ : ىدوهيلا لاقف « كيلإ

 ىف رد ىذلا وه هنع كلام ىذلا ىبسوم ناك نإ : ليذهلا وبأ هل لاَمتف .

 )١( اهدعب امو 17م١ ىضفترملا ىلامأ 6 . اهدعب أمو 555/58 دادغب خيرات .
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 تفصو نم ريغ ناك نإو « قداص ىبن وهف هق دصو هتوبنب دهشو مالسلا هيلع

 ملو . هنابسح ىف نككي لام ىدوهيلا ىلع دروف . هتوبنب فرتعأ ال ناطيش كلذف

 ىرجت ةلأسملا هذه : لاقف ؟ قح ةاروتلا نإ لوقتأ : ليذهلا ابأ لأس نأ ثبلي

 ةراشبلا نمضتت ىلا ىه اهنع ىبلأست ىلا ةاروتلا هذه تناك نإ « لوألا ىرجم
 . اهب رقأ الو قحب تسيلف كلذك نكت مل نإو و ه0 ىبنب

 ى لوقت ام هلأسف اًيسوجم ًاموي رظانو . لوقي ام ردي لو حف اذأو ىدوهيلا تسهبف
 اهتحنجأ ”صنق هللا ةكئالم : لاق ؟ رقبلاف لاق سرك : لاق ؟ رانلا

 ليذحلا وبأ لاق « هللا رون : لاق ؟ ءاملاف : لاق ءاهيلع ثّرحم" ضرألا ىلإ اهّنطحو
 لمحي نف : ليذهلا وبأ لاق ءهتقافو ناطيشلا رّدقَف : لاق ؟ شطعلاو عولا اف
 نم رش ايندلا ىف اف : ليذهلا وبأ لاق ذئئيح . كلملا نمهب : لاق ؟ ضرألا
 « هللا تنبب اهؤوَدش مث هللا رونب اهولسغ مث ءاهوحيذف هللا ةكئالم اوذخأ سوما

 ةكئالم زعأ كاملا نمهب سأر ىلع اهوخلس من « هتقافو ناطيشلا رقف ىلإ اهوعفد م
 ف نإ اموري ناليغ نب لاذعملا هل لاقو . همزل امم لجحو ىسوملا عطقناف . هللا

 ب هلامعأ ىف ؟ ةقلطم ة ةيرح 0 ناسنإلا نأو ةعاطتسالاب لولا زر اشيش ىسفن

  نوفلحيسو ) : ىلاعت هللا لوق نع قر + هل: لاقف 4 ىعوسرلا ةيهذ امم

 ولخي له (نوبذاكل مهنإ ملعي هللاو مهسفنأ نوكلهي مكعم انجرحلا انعطتسا ول هللاب

 .ةعاطتسالف « هل نوكرات مهو جو رحا نوعيطتسم مهنأل مهبذكأ نوكي نأ نم

 جورخلا دوعيطتسب يف ىأ (نوبذاكل مهنإ ) لاق نوجرخي اوسيلو مهيف جورحلا
 ىلع هللا مييذكأ ؛ , انجرحلا انعطتسا ولو « عيطتسن انسل : نولوقيف نوبذكي مهو

 مهتيطعأ نإ ىأ (نوبذاكل مهمإ ) : لوقي رخآ هجو ىلع نوكي وأ . هجولا اذه
 . نوجرخي الو جورحلا ىلع ةعاطتسالا مهعم نوكتف « اوجرخي مل ةعاطتسالا
 لقعي الو . مهل ةتباث جورحلا ىلع ةعاطتسالا تناك دق لاح لك ىلعو

 ةعطاقلا ةجحلا ماقأ كلذبو . انفصو نيذللا نيهجولا ريغ ثلاث ىبعم ةيآلل

 باحصأ هب دهشتسي ام سذقني ىح « ميركلا نآرقلا ظفل نم ةعاطتسالا ىلع
 ةنيبلا ةلالدلا مهيطعت ال ىبلا هيأ ضعب نم هتيرحو ناسنإلا ةدارإ ليطعتو ربحلا

 لهأ تاكرح نإ هلوقك ةيفسلف لئاسم ىق هتارظانم ضعبب ضعبب قمعتي ناكو . ةمزاملا
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 ةنحللا لهأل تاذللا هيف عمتجت « ماد نوكس ىلإ بلقنت لب ىبت ال رانلاو ةنحلا
 لحنلاو للملا ىف ةطوسبملا ءارآلا نم كلذ ريغ ىلإ « رانلا لهأل باذعلا عمتجيو

 :فرعشالل نييمالسإلا تاللاققه قو ىلاتسرهشلل

 . موصخلا ماحفإو عانقإلاو لدحلا ىف ةوق هنع لقي ال ماظنلا هتخخأ نبا ناكو

 نيهاربلاب هعطقو ئجرملا ىرمبتلا رمش ابأ ىحفأ فيك عضوملا اذه ريغ ىف انب 0

 لاز ام هنإ ميدنلا نبا لوقيو . تكسيل هيديب كسمأو هيلإ فحز ىبح « ةعطاسلا

 ناكو امومغم اًمومحم فرصنا ىبح « ةدارإلا ةيردو ربا ىف راجنلا :نيسحلا رظاني
 ةيوناملاو ةيرهدلا اواداج نم ربكأ "دمعي وهو . !'"اهيف تام ىلا هتلع ببس كلذ
 وحن ىلع ظحاحلا لوقيا ىبح « هرصعل ةيمالسإلا ريغ لحنلا باحصأ نم امهريغو

 عيمج نم '”ماوعلا تكلل نيملكتملا ناكم الوأ :  ءارعشلا نيب هل انتمجرت ىف انب رم ام
 باحصأ الواو لقأ ل نإف « لحنلا عيمجنم ماوعلا تكله ةلزتعملا ناكمالولو 0

 ملل جهنأ دق هنإ لوقأ ىنإف ٠ ةلزتعملا نم ماوعلا تكلل مهاربإو ( ماظنلا ) مهاربإ
 ن1 "1 ةنفنلا اهب مهتامشو ةعفنملا اهيف ترهظ ًاياوب اربأ مر صتتخأو ًارومأ مل قتتسفو اب

 قو ؛ ةيئاص دلاو ةيناسملاو ة ةيرهدلا ىلع هدورو هلادج نم ًاريثك ظحاحللا ىكحو

 نواوقي نمىلع دري اهيف هارن  ةريثك كلذ نم ةدام ناويحلا باتك نم سماحلا ءزحلا

 نإ ةحئارلا»و توصلاو رعطلاو نوالاو ةدوربلاو ةرارحلا نأو مالظو ءايض ملاعلا لصأ نأب

 اهريغ نود طقذسمللا اح دنع نوفقي مهنأ ظحاليو « اهجازتما ردق ىلع جئاتن ىه

 نواب سيل ءايضلا نأو ءايضو رح اهنأو رانلا ىف ةعساو ثحابمثحبيو .ساولا نم

 ةريثك دودر ف ضيفيو . اأدحاو اهيف هلمع ناك ةفلتخما ناولألا ىلع طقس اذإ هنأل
 نم « دودرلا هذه نم ريثكب رخآلا وه طايحلا نيسحلا وبأ ظفتحاو « سو#ملا ىلع
 لك راكضم ةمللاو ربع لك رد وعي ىيوتلا ناو: ةعلطلاو ىونلاب ةناكملا هلزقا كلذ
 : ملل لوقي هلعج امم «ةملظلا نم هنأل رش بدكار رونلا نم هنآل ريخ قدصلاف رش

 مدن نإف : لاق «ةملظلا اولاق ؟ بذاكلا "نسم -م هيف بذك الوق لاق ناسنإ نع انوثدح »

 2 دق : لئاقلا نم : تأسأ دقو تبذك دق. : لاقو“* :نينلكلا: رم كدفاف لع كلذ كعب

 وه رونلا نأ معزنإ : مهاربإ ملاقف «نواوقيام اوردي ملو كلذدنعاوطاتخاف ؟تبذك

 )١( ص مددنلا نبال تسرهفلا ٠54 . ناويحلا (؟) 7١5/4 .
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 بذكلاو هلاق الو هنم بذكلا نكي مل هنأل بذك دقف تأسأو تبذك دق : لئاقلا
 دق : تلاق ةملظلا نإ ملق نإو ؛ مكلوق مده وهو رش رونلا نم ناك دقف « رش

 «بذكو قدص ةملظلا نم ناكدقف «ريخ قدصلاو « تقدص دقف تأسأو تبذك

 ىلع رشو ري : نافلتخحم نائيش دحاولا ءىبشلا نم ناك دقف « نافلتحم مكدنع |مهو

 نيذللا امهمهلإو رشلاو ريحا ىأ 227 نينثالا مدقب مكلوق ماده اذهو « مكمكح

 ' ةيرهدلا رظاني ناك مهعطقيو ةينانملا رظاني ناك ام وحن ىلعو . امهب نونمؤي

 ةوقو هقطنع مهمحفيو « ىهانتت ال كالفألا تاكرح نأو هدولخو رهدلاب نيلئاقلا

 ىف ىهانتلا مدع نم نومعزي امف ملداجي اموي مل ضرعت هنأ كلذ نم « ةلدألل هجسن
 نوكت نأ نم بك اوكلا ولخت سيل: مهل هلاق امم ناكو ٠ كالفألا تاكرح

 عرسأ اهضعب وأ عطقلاو ري ريسلا ف ضعب ىلع اهضعبل لضف ال « ةكرحلا ةيواستم

 عطق نم لقأ اهيفع عطقف عطقلا ةيواستم تناك نإف 2« ضعب نم ًاريسو اعطق

 عيمجلا عطق ناك رخآلا ضعبلا عطق ىلإ اهضعب عطق فيضأ اذإو « اهعيمج

 هتلخد دقف « اعطق ضعب نم عرسأ اهضعب ناك نإو « دحاولا عطق نم ريكأ

 . ةكرحلا ثودح ىلع لدي هانت وهو « 2"'هانتم ةريكلاو ةلقلا هتلخد امو ةريكلاو ةلقلا

 هغواري هلعج ام « هججح ةوقب هيلع واعيو ليذهلا ىلأ هلاخ ةرظانم نم ريكي ناكو

 ا اذإ كنإ » :امهيعمتسم ضعب هل لاق ىبح « هيلع ' لتعيو ًاريثك

 نوسمخخ : لاف « هيفو كيف سانلا كشي نأ كتالاح نسحأف ماظنلا ملكت تنأو

 ةيفسلفلا هثارآ ضعب عضوملا اذه ريغ ىف انب رمو . بنا دينا نبق وم .يخ اكش

 .ًاسمغ ةفسلفلا 4 مهر هريكفتو مهعارآ اوسمغ ةلزتعملا نم امهريغو هلاخو وه هنأ قحلا فو

 ةيفسافلا ءارالا قو ةيديقعلا ءارألا ىف رظاني وهف « ةرظانملا ىلإ ء ىش لك لوح هأرنو

 هترظانمو . ناويحللا قو ةيعيبطلا لئاسملا ىف رظاني امك ةقباسلا هتمجرت ى هانركذ امم

 وحن تلغش دقو ةروهشم هراضمو بلكلا عفانمو هنساحمو كيدلا ءىواسم ى دبعمل
 ةلصتملا بناوحلا عيمج ايصقتسا ذإ « ظحاجلل ناويحلا باتك نم فصنو دلجم

 رصعلا ىف ىبرعلا لقعلا هيقر ىذلا ىركفلا قرلا ىدم ىلع لدي ءاصقتسا كلذب

 )١( م نانسكالا تاك رزقا مه طايخلا نيسملا ىنأل راصتنالا باتك 0
 ) ص (رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل عبط  . 6٠0ناويح (؟) 50/8 .
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 بئاجع ىلع ةنهربال دارت تناك امنإو اهسفنل دارت نكت مل اهلثامب امو ىهو . ىبابعلا

 تناك امك « ةمكحلا .رئاخذ نمهيف هعدوأ امو هقّلدخ ىف هلالج لج هللا ريبدت

 2 نوكلا بئاجع ثحب ى ال نيدحمملا بهاذمو ةيرهدلا بهاذم نبب قرفلل اهلرتت

 ةيفسلفلا ءارالا نم كاذب لصتي امو اضيأ دوجولا روص لك ثحب ىف لب طقف ناويحلا

 هولعجو ةدابعلاو كسنلا ىلع ىلقعلا لادحلا اذه ةلزتعملا رثآ كلذ لجأ نمو « ةقيمعلا

 : ' '"'داهجلاو جحلا قوف

 ىبرعلا "لقعلا .ةرظانم نم هب لصتا امو لادخلا اذهب اوطسب مهنأ قحلا فو

 هولعجو « نيهاربلا تايفخو ىلاعملا قئاقد نم لويسب هو دمأ دقف ٠ ةياع دعبأ ىلإ

 قامعألا قهعأ نم بلجي لازي امو« راكفألا تائيبخ نع بقني لازي ام الدج القع

 رواعتو ء اهنوددسيو اهنوحتحصي ةروهشملا ءايشألا ىلع اورواعت دقو . ةرهابلا اهررد“
 . ءىش لك ىف راوحلا مهتلكاش ىلع نونقتي وضم نيذلا مهيرصاعم نم ريثك مهعم
 نب رفعج ىمسي اصخش نأ ركذب ظحاحلا دجن نأ كلذ روصي ام فيرط نمو

 سانلا دنع عاش ام ىسكعي نأ ديري هنأك « سوواطلا ىلع كيدلا لضفي ناك ديعس

 : "١ طمنلا اذه ىلع كلذ ىف هلوقي ناك ام ظحاحلا قوسيو « سيواوطلا لامج نم

 هلامج عم هنأو ىروواطلا نم ”دمحأ كايدلا نأ معزي ديعس نب رفعج ناك

 حبقو ؟؟!هقوم نمو سوواطلا حباقم نم ميلس ىشم اذإ"”هعّلقتو هلادتعاو هباصتناو

 كلم ول هنأ معزو ٠ . هن 0 0 هيلجر حبق نمو هب رادلا لهأ م ؤاشت نمو ! هتروص

 ' كلتبو نيوالتلاب هل ردسي امنإو : لوقي ناكو . اًنفخ هيلجر سبلأل اسوواط

 كلذب هيبش هيفو ىطبنلا كايدلا تيأر امبرو « هشير ناولأل ىتلا ليواهتلاو جيراعتلا
 نم بويعلا نم ملسأو فارشإلاو باصتنالاو لادتعالا ناكمل لمجأ كيدلا نأ الإ

 نيوالت ىف ىطبنلا ثايدلا نم نسحأ سوواطلا ناك واو : لوقي ناكو . سوواطلا

 باصتنالا نس> لضفبو طرآددلاو دنقلا لضفب هيلع كيدلا لضف ناكل طقف هشير

 ْ ملسلا ناكلو كيدلا ناولأ ىلع هناولأ نسح لضف رادقم نم رثكأ فارشإلا ةدوجو

 نووواطلا نسح ىلع ةحيبقلا لاصحلا كلت ضارتعال لمجأ نيعلا ف بويعلا نم

 )١( ىثملا ىردحتلا : علقتلا (+) .؟١"ر/١ ناويح .

 )؟١( قمحلا : قوملا (5) .؟4/؟ ناويح .
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 «لامحلا رصبت ال ةماعلاو . . مذلا نم ةمالسلا دمحلا لزانم لوأو . هيلإ رظانلا نيع ىف

 امنإو . ةأرملاو لجرلا كلذكوءضرألا ف سوواط لك نم نسحأ مبرك عئار سرفلو

 نسحك هبصنتو هبيكرت نسح ىلإ اوبهذي لو « طقف هشير نسح ىلإ هنسح نم اوبهذ
 سأرلاو ةئيهلو تايشلا ىلإو حراوخلاو ءاضعألا ىلإ اوبهذي ملو « هباصتناو ىنزابلا
 هناولأ ىف هنسح الإ سوواطلا ىف نكي مل امل : لوقي رفعج ناكو . هيف ىذلا هجولاو

 نيبتو ركذ هنع لغشتيو هعزانيو هبذاجيو كلذ محار اه نساعا نمو نكي ملو

 . « لامحلا ىف ةئفاكتم ىهو ةريثك كيدلا لاصخو . رهظو

 لدت ىهو «٠ ةلدألاو ججحلا فيلأت قو لدحلا ىف ةعراب ةردق هذه نأ حضاوو

 نسحأ هنع ثدحتي ام ىصقتسي هلعج قر نم ذئنيح ىبرعلا لقعلا باصأ ام ىلع

 0 قمعتلاو قيقدتلا ىلع ملكتملا هيف صرح ءاصقتسا ؛ هقدأو ءاصقتسا
 ىلع لدت. ىلا ةطسفسلا نمو فرظلا نم ريثكي كلذ بحصي ناكو قيقدتلاو قمعتلا

 هاكح ام هوجولا ضعب نم كلذ روصيو «ةعئاشلا ءارألا نع هعافتراو لقعلا فورت

 ىف » هاجنهتملا مساب ىمسي ”دسم بهذم نع ءالخبلا هباتك ةحتاف ىف ظحاحلا

 ةبترع بذكلا قاحلإ قو عضاوم فق قدصلا حيبقت 25 عضاوم ق بذكلا نيسحت

 ىمانتب بذكلا نوملظي سانلا نأو بذكلا عضوم ىلإ قدصلا طلح ف قدصلا

 انزال مهنأو هاج نماكتو هعفانم رثكذت فقدوا نوراهوب هلانم كو ةفانو

 هذهب امهئأر املو قيرفتلا اذه امهنيب اوقرف ال امملاصخ نيب اول دعو امهقفارم نيب
 نا جصخس باب سو نع نيالا بهذملا اذه ظحاحلا ولتيو . « نويعلا

 ةلمحلا ىف ةنطفلا ٠ نم عفنأ ةلمحللا ىف ءابغلا نأو ركذلا نم ريثك ىلع نايسنلا ليضفت

 ةميهب تنمسأ وا كنأو ءالقعلا شيع نم سوفنلا ىف اعقوم نسحأ مكاهبلا شيع نأو
 لإ ىحشلا ناكل ةلفغو ءابنغ تاذ ىرخأو ةمهو لقع تاذ ةأرما وأ ةءورم اذ الجرو

 مامهالاو رذحلاب نورقم لقعلا نآلو « أطبأ ةمهلاو لقعلا تاذ نعو عرسأ ةميهبلا

 . ةريسيلا مايالا ىف امحش ونمت ةميهبلا كلذلف : نمألاو لابلا غارفب نورقم ءابغلا نألو

 لفاغلاو « هنم ملس نإو ءالبلا ىق ءالبلا عقوتمو « ةديعبلا ةمهلا ىذل كلذ دجت الو

 ( ءالبلا هكردب نأ ىلإ ءاجرلا ق

 فرع ةحبقتسملا ءايشألل نيسحتلاو ةنسحتسملا ءايشألل حيبقتلا اذه نإ لاقي دقو
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 هنم ناك امب هاجتالا اذه ىف اورثأت نييسابعلا نأو « ميدقلا ىولهفلا بدألا ىف

 نييسابعلا نإف حص نإ ىجح هنأ ظحالت اعإو 4 كلذ ىننن ال نحنو َ بدالا اذه ق

 تي ءاناخأ :ةلعاس نم اهلخاد امو نيملكتملاتارظانم ريثأتب هاجتالا اذهى | اوعنسوت

 0 ف مع ثيحن و 2 ىمابعلا ريكفتلا طاغأ نم اطمت حيبقتلاو 0 أده بم

 ا ١ ىسلفلا ثار 1 ى ناك امب مهتارظانم ىف م اورثأت نيملكتملا

 ريدب ناك نوطالفأ نأ فو رعمو 2 ةصلاخلا ةيفسلفلا لئاسملا ف ةصاخيو َ راوحو

 رف ند لدحل او راوح اا لع هلئاسر نم ًاريثك
 وه م وحد ىلإ خا + ةهسالفلا نم

 ةفسلفتملا ضعبو طارقس بلج هيفو ةيدأملا هامس ىذلا هباتك وأ هتلاسر ى فورعم

 ريغ ىف /انب رمو « بحلا ةفطاع ىف اورواحتيل
 نم اعد ىكمربلا ىبحي نأ عضوملا اذه

 . قشعلا نع ثيدحلا ىلإ ةيمالكلاو ةيفسلفلا لئاسملا ىف هسلاجمب نورظانتي اوناك

 أوعرجس مهنأ نضلا لك 6 هبق معارأ نو رظانتملا ء 'الؤه لدايت اليوط امشي لح ناكو

 مع نإ كل مو 6 كر اهيلع علطا لق مهصضتعب نكي مم نإ نوطالخأ ردم

 ةرواحنلا هذه ىف اوكراش نعم هب ثادحت ام ضعب لقت امنإ « فيرطلا ثيدحلا اذه

 1325 خلا هله ىلع بهذدلا جو رم هباتك قى ىدوعسملا هلق « ةعبدبلا

 ىلع لياد وهو ةلكاشملا رع قشعلا : ( ىعيشلا ملكتملا ) ثيم نب ىلع لاق »

 ةداي زأاو م رهوج ا| ءافصو ةعيبطلا ةفرو ةفاطللا رد نم ودو 6 نيحورلا ج زامع

 . دسحلا نم تكاصقن هيف

 وهو ©« رحسلا ثفن قشعلا : بهذملا ى د ودو نر كلاه وبأ لاقو

 دوفن هلو 6 نيلكشلا جازتمأو نيعبطلا جاودز جان هل لوحي الو 6 رهكلا وف رحأو ىف نأ

 1 ءارالا هأ يكل لوقعلا هنأ دانت لدر | للحخ ف ١ نرملا بيص دوفنك باقلا ف

 ةدعفألا ىلع عبطيو راغاونل ىلع مخي قشعلا “ : ىلزدعملا فاالعلا ليدها و لاقو ٠

 ماهوألا ريختم نوذظلا ف رو م ا 4 دايكألا ُْى ق ةعرسمو داسجألا ىف ىق ىترم

 نم ةعرج ودو : بئئاونلا همأإ ع رست 4 دوعوم هلأ ملسي الو 4 دوحوم هل وعصي كل

 ةوالطو عبطلا ى نوكت ةيحيرأ نم هنأ ريغ «لكثلا ضايح نم ةيقبو ؛ توملا عين
8000#“: 

 . 585/8 بهذلا جورم 03
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 هب حنسي الو عنملا ةيعاد ىلإ ( ليمب ) وغّصَني ال داوج هبحاصو لئامشلا ف دجوت
 .لذعلا عزان ( هفرصي )

 نم ْبدأو « بارشلا نم قرأ قشعلا : ىلزتعملا راسي نب ماظنلا مهاربإ لاقو
 « دصتقا ام ىبتحنا ولح « لحلا نم ءانإ ىف تنجسع ةرطع ةنيط نم وهو « بابشلا
 ةياحس هل .هحالصإ ىف عماطي ال « الضعم ًاداسفو «التاق الص داع طرفأ اذإف

 قيض ةعوالا متاد هعيرصو . افلك رمشتو ًافغش بشعتف « بولقلا ىلع ةريزغ
 ”هموص « قلق راهنلا هحضوأ اذإو قرأ ليللا هّنج اذإ ركفلا ليوط سفنتملا

 . ىوكشلا هراطفإو « ىولبلا

 لاط ىتح «مهيلي نمو رشاعلاو عساتلاو نماثلاو عباسلا»و سداسلاو سماحلا لاق م
 .« هيلع ليلد رم امفو « بسانتتو براقتت ناعمو ةفلتخم ظافلأب قشعلا ىف مالكلا

 انثروا نذإ نورواحتملا ءالؤه هلاق ام لك دروأ ىدوعسملا نأ ول ىبمتن انكو

 اك هيف كش ال ىذلاو . نوطالفأ ةبدأم لباقت قشعلا ف ةيدأم نييسابعلا نع

 رصب تحت تناك اك مهيرصاعم نيعأ تحت تناك ةبدألا هذه نأ انفلسأ

 ى مهيناعم نم ًاريثك اهنم اودمتسا ءارعشلا نأو ؛ ىدوعسملا لثم ىهدعب اوءاج نم

 « قشعلا ىف ءابطألاو ةفسالفلا نع رثأ ام ضعب ركذي ىدوعسملا ىذمو . لزغلاو قشعلا

 ةينانوي ءارآ مهيلإ تطقس دقف نوطالفأ ةبدأم اوفرعي مل نإ نييسابعلا نأب عطقي ام

 . ىوهلاو بحلا ىف ةفلتحم
 « ءادأو كبس نسح نمو ىناعملا ىف ةقد نم قشعلا نع راوحلا اذه ىف ام حضاوو

 . ةنيب ةلالد لدي امم ء اعوجسم همالك نوكي نأب نيرواحتملا ضعب ىعيل ىح
 كلذب و« ةرهاب ةغايص هنوغوصيو مهمالك نودهعتي نولازيال اوناك نيرظانتملا نأ ىلع

 دهع اهب ةيبرعلل نكي مل ىلا ةديدحلا هنيماضم ىف اعساو ًاروطت رثنلا روطتل اودعأ
 .ءادألاو ةغايصلا لامجو كبسلا نسح نم هب ادوعفش امو هبيااسأ قو

 لمع دقق ع ىصعلا اذهح قف ران هانا نق معتق ام لك بحت قلد ضير.

 نم نورتكيو لوقلا ةغالب ى نوثحبي ةلزتعملا ميتمدقم قو نورظانتملاو نوملكتملا
 امم « عضوملا اذه ريغ ىف كلذ انروص ام وحن ىلع هاجتالا اذه ىف مهتاظحالم

 . ةيب رعلا ةغالبلا لوصأ عضول دعأ
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 تاعيقوتلاو اياصولاو دوهعلاو ةيناويدلا لئاسرلا
 نيواودف « اهعونتو رصعلا اذه ىف نيواودلا دقعت نع لوألا لصفلا ىف انثدحت

 لئاسرلل نيواودو بورحلل نيواودو شيجلل نيواودو تاقفنلل نيواودو جارخلل

 قوفو « ناويد ةيالو لكاو ءاهيبرغل نيواودو ةلودلا قرشل نيواودو ماخلل نيواودو
 .ةدح ىلع ناويد لك طبض ىف رظني ىذلا مامزلا ناويد ىمسي ام نيواودلا هذه

 نيواودو لئاسرلاو جارخلل تايالولا ف نيواوددادغب ىف ةماعلا نيواودلا هذه بناجيو

 اناويد ءالؤه نم ذختي مل 'نسمو ءداوقلا رابكو ءارزوالو ءارمأللو دهعلا ءايلوأل ىرخأ
 ءاسن ىبحو « هعايضو لإ هلاومأ ريبدت ىف رظنيو هنع بتكي بتاك هل ناك ًاريبك
 ةباتكلل ءاملعلاو ةاضقلا ضعب قل ناك كلذكو « باتكلا ن ذختي نك ءافلحلا

 ظ ] 00
 تائم اهيلع رفوت دقف ءاّعساو اطاشن رصعلا اذه ىف ةباتكلا تطشن كلذبو

 . ةعساو قازرأ نم مهيلع هردت تناك ام كلذ .ق مهودح مالقألا باحصأ نم

 ناويدلا ةساير ىلإ قري امناعرس ةفالخلا نيواود ىف ةراهم مهنم رهْظُني "نم ناكو
 دقو « نيواودلا نم ةعومج اسيئر حبصيف ايندلا هيلع لبق دقو . هيف لمعي ىذلا
 ًاريزو حبصي مل نإف ءاهنوتشو اهرومأ ربديو ةلودلا سوسي ةفيلخلا ًاريزو حبصي
 . ىدهملل بتك ىذلا ىخلبلا لا حابحبلا نب نسحلا لثم ملاقألا نم ملقإل ًايلاو حبصأ
 2 ءاجر نب نسحلا لثمو ءنيمألاو ىداملا رصع ىف رصم ىلو دقو ةكماربلاو ىداحلاو

 دقو ديشرلا مأ نارز حلا بتاك نارهمنب رمع لثمم سراف ىلوىذلا نومأملا بتاك
 دعبأ ىلإ ةباتكلانونس< اوناك داوقلاو ةالولانم ريثكو . نينسلا ضعب ىف رصم هالو

 نيسحلا نب رهاط لثمو ديشرالناسارخ ىلاو ثعشألا نب دمحم نب رفعج لثم ةياغ

 ةريزااو ماشلاو رصم ىلاو رهاط نب هللادبع هنباو ناسارخ ىلع هيلاوو نومأملا دئاق
 . روهشملا نومأملا دئاق ىلجعلا فاد ىلأ لثمو ناسارخ ىلاو م

 ىلإ صخشلا لصي ىذلارسحلا رصعلا اذه ىف ةباتكلا تناك وحنلا اذه ىلعو
 مم © ص

 رابك لا ى ملح ة'الولاو داوملاو ءارزولا نم اهنقتي نم ناكو 6 بصاانخملا عفرأ
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 ةردق هسفن ىف "سحأ نم لك باعل اهل ليسي ذخأ دقو « ناكم لك ىف باجعإلاو
 دغر نم بيصي دق امع الضف شيعلا هل لفكي اب ىظحي ىبح « اهيلع
 و ةئشانلا نم ةصاخو نيواودلا باوبأ ىلع نودفاولا ريك كلذ لجأ نمو « معو

 . ًاريسع اًناحتما نوسحستمسيف «مهسفنأ نوضرعي اوناكو « ةديعبلا حماطملا

 نيواودلاءاسؤ ر مهرمأ ناحتمالا زاج نمو « ةيلقعلاو ةيبدألا مهتراهم هيف ثمحْلبت

 مهتاراهم ردق ىلع «لاح ىلإ لاحنم مهب اوقرتو مهنيواودىلإ هومض مه« مهتمزالعب
 اواعج وأ داوقلاو ةالولا ضعبب ,هوقحلأ امب رو ءاهنوقحتسي ىلا ةلزنملا مهم اوغلب ىتح
 . جارخخلا نيواود ضعب ىف وأ لامعألا ضعب ىف فرصتلا مل

 ناسحإ نم هل دب ال ناك دقف « انيه ءىئانلا بتاكلا حاجن نكي لو

 ىبح « ةيبولسألاو ةيوغللا اهتدام ىلع رفوتي هلعج ناسحإ وهو « ةباتكلا ةعانص
 ناك هنلف حوضولا امأ « ىنفلا لامحلاو حوضولا ثيح نم دوشنملا ناقتإلا اهنقتي

 ىفلا لامحللا ثيح نم امأو « هنع مهفت نأ ةيعرلل دب الو ةيعرلا ىلإ ابلاغ بتكي

 هنايبب مهعوري نأ دب الو «داوقلاو ةالولاو ءارزولاو ءافلحلا نع بتكي ناك هنآلف

 ةبوذعو لوقلا ىف مهتعاربب ديشني هتاباتك ى ًارارم ظحاحلا فتقوت دقو « هتغالبو
 ةريختملا طافلألا ىلع الإ نوفقيال مهنإ» : هلوقلثم نم مهتاغايصةوالطو مهئادآ
 ىلتو نكمتملا عبطلا ىلعو ةعيركلا ةجابيدلاو ةلهسلا جراخملا ىلعو ةبختنملا ىناعملاو
 رودصلا ف تراص اذإ ىلا ىناعملا ىلعو قنورو ءام هل مالك لك ىلعو ديحا كبسلا

 ىلع مالقألا تّكادو ةغالبلا باب ناسلل تحتفو ميدقلا داسفلا نم اهتحلصأو اهترمع

 . « ١١! ىناعملا ناسح ىلإ تراشأو ظافلألا نفادم

 فراعملا نم ةفئاط اونقتي نأ نم ةيغالبلا ةردقلا هذه بناحجب مهل دب ال ناكو

 ء مه ايرورض ريخألا ملعلا ناكو « هقنفلا ماعو ىببرعلا ناسللا مولع اهتمدقم ىو

 «لاومأ نم هودؤي نأ ةمذلا لهأ ىلع بحي اهفو جارحلا نوئش ىف نوبتكي اوناك مهنأل
 لثم ملع لكبذوملي اوناكو . ناكمب مل ةرورضلا نم باسحلا ملع ناك كلذكو

 نكي ملو . موقع اومعديل قطنملاو ةفسلفلا ىلع اوبكأو ٠ موجنلاو بطلاو ءايميكلا
 روثأمو ةينانويلا ةمكحلا نم مجرتت ام لك أرقي ىضم دقف« بتاكلا ةفاقث لك كلذ

 )١( ؛ نييبتلاو نايبلا / 74 .



 ة/

 ةفسالفلا نع لقت امو لئاسر نم وطسرأو ىنودقملا ردنكسإلا هلدابت ام

 كلملا ريبدتب لصتي صصتتقو مكح نم دونها نعلقن ام كلذكو لاوقأ نم نيينانويلا

 باتكلا اذهب ىكمربلا ىبحي باجعإ ىدم انب رمو. ةنمدو ةليلك باتك ةصاخو
 ناكو « هظفح لهسي كدب دبع نب نابأ ىلإ بلطي هلعج امن
 نبارك لك هنأ عضوم ا اذه ريغ ىف انب 2 رد كلذ لبق قتلا ن :يا هلقن لق

 هلقن امم نأو مكحلاو ةسايسلا ف مهريبدتو كلملا ى مهتمظنأو سرفلا كولم ريس

 ةريس ى « جاتلا » و مهتمظنأ ىف « همان نييآ 0و مهكولم ريس ىف « همان ىادتخ »

 بتاكلا نكأو . « ةباحصلا »و « ةميتيلا )و « ريبكلا بدألا »و ناو رشونأ قئرشك

 رهمجرزب لاثمأك ثلاثلا لصفلا ىف هل انضرع ام اهريغو بتكلا هذه ىلع ىسابعلا

 ىلإ كباب نب ريشدرأ دهع » و قالخألاو بادآلا ىف « دّرخ ناديواج »باتكو
 . « روباس هنبا

 تناك ةمجرعملا ةيقالخألاو ةيسايسلا ةيسرافلا ةداملا نإ انلق ذإ غلابت ال 0

 كن ادنإ نسنأتلا اذهنآ انهو اهروطتو ةيناويدلا ةباتكلا قر ف تارثؤملا

 بادالا لقن عسّتا ذإ رصعلا اذه ىف الإ هدشأ غلبي مل هنكلو بتاكلا ا دبع

 ىلإ لئاسرو اياصوو دوهع نم مهئارزوو سرفلا كولم نع رث أ ام لكو ةيسرافلا
 كلذ لعلو « ىبابعلا بتاكلا تاباتك ىف ةريزغلا هتدام تلاس امم «ةالولاو لامعلا

 نيودتل هيف ضر-ع عساو ديهمتب باتكلاو ءارزولا هباتكل مدقي ىرايشهتلا لعج ام
 ىلإ ةساكألا بتك نع كاذ ايانث ىف اًثدحتم « ةفلت#لا اهمظنو نيواودلل سرفلا

 ىلإ 00 هالكو ريشدرأ مالك. نمو هنيا ىلإ وا نع "الوصف اسبتقمو ا

 نيريزول روباس ةراشتساو هئارزول ريشدرأ ةيصوو هيو ريش هنبال هتيصوو هئارزو

 اياصو ضعباو : ردنكسإلل وطسرأ لئاس ضعبل ىرايشهحلا ضّرتعو . نييبان
 بتاكلا هب ذخأي ناكام ىدم ىلع ةحضاولا ةلالدلا هلك كلذ ىو . مهمكحو دنهلا

 . مهدوهعو مهاياصو ىف سرفلا هبتك ام ةصاخو « ةيسايس ةفاقث نم هسفن ىبابعلا

 . مهئافلخب و مهب لصتيام لكو مهراعشأو برعلا رابخأب عساو ماملإ نم هل دبال ناكو

 ع همالكو هلئاسر ىف هب دهشتسو « هفصرو رمدلا طب مح ًانايحأ ناكو

 ةاراجت لواحي ًانايحأو « اًنايحأ هنم سبتقيو ميركلا نآرقلا ظفحي ناك كلذكو
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 نايبلا ةوالحو عطاقملا ةدوجو لكلا ماثتلاو فيلأتلا نسح نم اهيف ىرجم امو هبيل اسأ
 . هتداجإ نم ىبسابعلا بتاكلل دب ال ناك طخلا ىبحو . هتبوذعو

 ظحالي رصعلا اذهل ةيناويدلا لئاسرلا تاعوضوم ىف ةماع ةرظن رظني "نمو
 ذمخأو « ةالولا ةيلوت نم اهب لصتي امو ةاودلا لامعأ فيرصت لوانتت تناك اهنأ

 نامألاو دايعألاو جحا مساومو داهحلباو حوتفلا نمو ٠ دوهعلا ةالوو ءافلخلل ةعيبلا

 : مهئانبأل ءافلخلا دوهعو ء بدحلاو بصخلاو رطملا ىف اهلاوحأو تايالولا رابخأو

 تذخأ اهنإف اضيأو . مكحلاو ةسايسلا ريبدت ىف ماكحلاو ءارزولا اياصوو ,هاياصوو
 امم ركشو تايزعتو تائنهت نم رعشلا امنوانتي ناك ىلا ضارغألا ضعب لوانتت

 ذئنيح اونئفت دقو « دارفألا فطاوع روصت ىلا ةيناوخإلا لئاسرلا ق هل ضرعنس

 نم لوأ هنأ ديشرلا ىلإ بسّتنتو « لئاسلا اهب رادصتت ىلا تاديمحتلا ىف اليوط
 .207 لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلاب ةلمسبلا دعب هتابتاكم ءىدتبت نأ رمأ

 نأ هلأسأو » : لئاسرلا ىف داز نم لوأ هريزو ىكمربلا ىبحب نأ ةيناث ةياور فو
 ءاببنألا لضف: هيف ركذ اًباتك كلذ قى هنأ هنأو « هلوسرو هدبع دمحم لغ لضي
 ("!مالسلا مهيلع

 ءافلخلا دويع ىلع مل نيبترم نيهبانلا باتكلا نم ةفئاط دس فقن نحنو

 روصنملاو حافسلا بتاك ةزمح نب ةرامح رصعلا علاطم ىف همسا عملا بتاك لوأو

 ىدهملا هالو م سرافو زاوهألاو ةلجد روك ىلع ١55 ةنس ى ريخألا هالو دقو

 ناكو « هلجي ىدهملا ناكو « !''ةرجهلل ١14 ةنس ىبح شاعو « ةرصبلا جارخ

 ةرامع نم هينتأ ليقف « ههيتب لثما برض ىبح ديدش هيت هيف ناك هنأ ريغ ًاداوج
 رهتشا دقو ءاغلبلا باتكلا دحأ وهو . ةريثك تاياكح مركلاو هيتلا ىف هل ىورستو
 دهع ىف بستكت تناك ةلاسر ىهو « سيمخلا لئاسر نم ةلاسر لوأل هجيبدتب
 رضاخلا ةفيلخلا دييأتو ةيسابعلا ةوعدلا دييأت اهعوضوم ناكو « ىبسابع ةفيلخ لك

 ةلاسرب اضيأ رهتشاو ٠ ةفالحلاب هتيب لهأ قحأ هنأو هرث آم نايبو هبقانم دادعتو

 ؟ 4 / ١ هءابدألاوجعمو ١7١ صومدنلا نبال تسرهفلا . 5١ /”*٠١ ةرهازلا موجنلا )١(
 ىرخأ عضاوم قو “١7# « و١ ص ىرايشهحلاو . ١اا/ نص ىرايشهجلل باتكلاو ءارزولا ( ؟ )

 ١ «( ةرهازلا موجنلا ١54/5 سرهفلا عجار « ةقرفتم هتمجرت ق رظناو .



 ظ54

 | دهع اهتدوج ىلع عمجملا بتكلا» : 0 نبا لوقي اهيفو ةيناهاملا مساب 2

 ري 0 تي اهنأ رهظيو . ( فس نب دمحأل سيمحلا ةلاسر

 ناسل ىلع هل لوقي 5 « عديو رمألا نم ذخأي ام لك ىف ناهام ءنب ىبسيع

 : !2١ ةفيلحلا

 نك رومألا ندعب برق ةيصعملا 0س ةعاطلا برش 0 كل نينمؤملا ريمأ 0(

 ركشي الو ىوملا لَم دنع تالاحلا فالتخاو بولقلا بلقت ةعرسل 2« ضعب

 دق لب . . ةتغب الإ مهتأب م ام ملعب هللا راثثتساو دابعلا نع كلذ بسيسغب ردداقملا ىرسج

 مهرارسأ رو 6 ردنغلا اهنود 6 نئاغض مهبولق ف اماوقأ نأ نينمؤملا ريمأ ملع

ذ ىف نكي ملام مهنم هبضغب غلبي مث ' « مهناغضأ جرخيو
 د « ًازيزع هدنع كل

 ناك نِإو - ناه ام نبا ىلإ لجعت نأ ركنأ دق هنأ ريغ . عانتما مهب نكي

 أهب ”لّكوم اهناذ ةلجعلا كل هركيو ( هترواشم ١) هترماؤم نود ٍرمأب  ازراب داحم

 ند رست امإف : برعلا تلا داك وأ لمأتم باصأ : لاقي ناك هنإو مدننلا

 هب لجو ّزع هللا رمأ م قحلو .مكحأو م دقأ وأ وتعرا مث ن.يبتف ادم آرمأ

 »ع ةمادنلا نم كللذ ىلع فرع امو ةلاهمج موق باصي نأ والخ امو نسيسبستلا نم

 . « ظقيتساو ظعتاو لكجو زع هللا لوقل عرف ام ريخب ءرملا حربي سيلف

 ؛هيناعمو نارقلا ظافلأ ةراعتساو برعلا مالكب لثمتلا ىلع ةراع صرح حضاوو

 مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي ) : هنأش "لج هلوق همالك رخآ ى "لح دقف

 ( نيمدان ملعف ام ىلع اوحبصتف ةلاهجب اموق اوبيصت نأ اونسيبتف أبَنب ٌيساف

 اعف ناجرج كولم دحأ لف سس دعس نا هدا روصنملا بادكك نمو

 سراف ىلع هيلاول مثروصنملا ريزو كمرب نب دلاحلا الوأ بتكي ناكو « لاقي

 ىلع ةدعسم ماقأ نيواودلا هدلقو ارد ىاايروملا بويأ ايأ روصنملا ذختا املو

 امون لاق روصنملا نأ ورم هنيال هتمحرت َْق توقاي ىوريو 2 لئاسبرلا ناويد

 "77 ستكف ةدعسم ريدسيف 4 مالسإلا مظعت ىل ف ايتك 5 هياتكل

 . 1١58/15 توقايل ءابدألا مجعم (؟) برعلا ل ئاسر ةرهمج ى اهلكأب ةلاسرلا رظنا ( ) ١

 . ١7/7 توفص ىكز دمحأل
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 (هالعأ ) هفانأو هزعأو هرانأو هحضوأو هراتخاو مالسإلا مظع ىذلا هلل دمحلاو
 ىذلا هنيد هلعجو ع هعفرو « هزعأو 3 هلضفو ءهممتو ؛« هلك أو « هفرشو

 5 « هافطصاو هراتخاو « هاضتراو هصلختساو (هراتخا ) هابستْنجاو هبحأ
 ' نم هل ىدهو ةءايبنأ هيلإ ءاعدلاب لسرأو هتكئالم هب ”دتعت ىذلا نيدلا

 اب هللا دنع نيدلا نإ ) : لئاق نم لج لاقف هقلخ نم هداعسإو همارك ]

 : لاقو «(هنم "لبق نلف انيد مالسإلا ريغ غتبي نمو ) : العو لج لاقو

 هيف لوخدلاو مالسإلا اذهسبف . ( لبق نم نيملسملاركامم وه مهاربإ مكي ةلم )
 هللا ناوضر ىلإ هلسرو هتكئالم تلصو هتاضو رفع مايعلاو هعئارش ءادأو هب ملعلاو

 لاكن اونمأو : هتب وقعو هبضغ نم اوزرحت 249 هتنج ىق هراوجو ؛ هيمحزو

 ١. هتوطسو هباذع
 ىلإ باتكلا ردص اذه 'لعجا «ةدعسم اي كبستح :روصنملا لاقف

 ىلع لدي امم عاجسأ ديمحتلا نم بناوج ىو . راذنإلاو راذعإلاب ةريزحلا لهأ
 .ءادآلاو سرحلا لامجي عامسألا رسأي نأ ديري بتاكلا نأو ةينفلا ةيانعلا ىلإ دصقلا

 ىف « بتكي ناكو « حُئيتبْص نب ١ ضسوي اضيأ روصنملا بانك نمو
 ةلودلا علطم ىف روصنملا مع ىلع نب هللا دبعل بتك م 5 ةيمأ ىبل ةفوكلا ناويد

 أك هتوخإ دنع ةرصبلاب رتتساو هيخأ نبا ىلع هتروث تقفخأ اذإ ىبح « ةيسابعلا

 هنأ رهظيو . هب هومحلأف « روصنملا ناويد ىف باتكلا نم هباحصأ ىلإ فسوي

 فلتخي ناكف «٠ هوبرق ةكماربلا ناك اذإ ىبح « ةفالحلا ناويد ىف لمعي لظ

 اهبتك ةريصق ةلاسر هل ىورسي ام روثأم نمو « ديشرلا نيواودو مهنيواود نيب
 "”طمنلا اذه ىلع هل نبا نع هيزعي حافسلا هيخأ نبا ىلإ ىلع نب هللا دبع نع

: 

 انآنإ ناك دن رع لج هللا رمأل ملستلاو اضرلاب سانلا قحأ نإف دعب امأ ١
 2« كمهفب نينمؤملا ريم أ راعتف ماسو هيلع هللا ىلص هلا ؛ لوسرل ' ةفيلخو هلا قلحل

 .« كملع ىلإ نيرباصلا نم زعو لج هللا دنعو ىف عجراو

 لوفر: ةلقو ةزهجم نب :ةزال تناك الور زو نو لوح ىوتسلا رضنلا باتكلا نه
 دقو (2؟”ءاعربلاو ءاغلبلا ىدودعم نم ناكو اًمجرتم ناك ١ : تسرهفلا بحاص

 )١( برعلا لئاسر ةرهمجح (؟) رابخأ ) ىلوصلل قاروألا هتمجرت قرظنا 5/8 .
 ص (ءارعشلا 45 ١ ىرايشهملاو ١١ « ١7٠6 ) )9نص تسرهفلا 179١..
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 نم ةعيدب ةفئاطب ( روثنملاو موظنملا رايتخا ). هباتك ىف روفيط نبا هل ظفتحا

 روظيو «ةفالخلاب هئنهيو هيبأ نعدهيزعي ىدهملا ىلإ اهب بتك ةلاسر اهنم 28

 : 2"!لوقي اويفو ة ةزمح نب ةرامع نع اهبتك هنأ
 قحأ نإو © تقدحح ”ةمعت ةمعتلاب مظعأت ع تلت” ةيضم ةنيصملا ظمأ ١

 أ عئاجفلا نأ ملع نم هئالب نّسح دوجوي فرتعاو هئاضق ى هلل عيمتا نب

 زعمل نكي مل كلذ الولو . . ًاريذحتو اريك ذت هدابع نيب هللا ددسن فرح

 8. نسحأو « هرجأ لزانلا ثداحلا ىلع هللا مظعف . . نينمؤملا ريمأ ةيزعت موري
 امب لمعلا همهأو « هسفن ىلإ رومألا نم ءىبش ى هللا هلكو ال مث « هنونع ةفالخلا

 . « هب ”قحأو هلهأ هلعجو هظفحتساو هاعرتسا ايف « هقح ةيدأت هب غلبيو هيضري
 همع (!''بتاك ديمحلا دبع نب ناسغ روصنملا رصعل اضيأ باّتكلا نمو

 هنبال بتك هنأ تسرهفلا فو « ةرجهلل 17 ةنسل ةرصبلا ىلع هيلاو ىلع نب ناملس .
 مالكلا ولح اغيلب ناك » : لوقيو ةرجهلل ١45 ةنس ةنيدملا ىلع ناملس نب رفعج

 ع هلئاسر نم ةديج ةفئاطب روفيط نبا اًضيأ هل ظفتحاو « 2"! ىلاعملا فيطل

 ىرن ام و>ن ىلع ًاديعب اًناقتإ اهنقتي ناك هنأ رهظيو « ةيزعتلا ق رودي اهرثكأو

 : (© ةنبأ نع ىدهملا اهب ىزعي ةلاسر نم ةعطقلا هذه ىف

 اقباس اًباتكو هدنع ًاتباث املع ريداقملا لعج ىلاعتو كرابت هللا نإف دعب امأو
 دف سلو هحقنق ىف ةانعلاو.«تردق ل ىوخألا هي هقيئقمو هلع هكركف 6 هلو

 اهنم هبيصي ام ناكو « هقاخ لبق افوظوم ايندلا ىف هرمع ناك دقو الإ هديبع نم

 ى ةلماكتم ظوظح لهدأ هتدابع لهأ لعج م ٠ هب لزني نأ لبق هيلع اًبوتكم

 مهنم بجتناو «هءايبنأ مهنم ىطصاف « ةماركلا ىف ةرهاظتم لئاضف لهأو ةداعسلا

 , هدنع ايف مل ةايحلا هلعجو هنم دب ال ىذلا توملا كلذ ىلع مهمزلاو ع ةءافلخ

 مهنم ايحأ 70 ةايحو همأإ | مهرسيصي ىف ”ةداعس هل مهنم ىفوت نم ةافو تناكف

 اعنطصم مهنم قابلا ىف يب اديس عي للا نصحت هل مهعنطصي اهِف ةمارك هل

 . اهيف ًاريخ دادزيل الإ مييقاب ىببي الو اهنم ريخ ىلإ الإ مويضامعب ايندلا عطقنت الف

 . #١8 ص تسرهفلا (7) . ١887/87 برعلا لئاس ةرهمج 0

 . 64١ة/* برمعلا لئاسر ةرهمج (4) 1١١١. ص ىرايشهحلا (؟)
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 د ةيعرلا رمأو « هب ىضرم دومحم قابلا»و . هنم ف-لختسم دوةقفم ىضاملاو

 . ( هيف لودعم

 نب هللا ديبع نب ('!ةيواعم هللا ديبع ىلأب ىتلنف ىدهملا رصع ىلإ لقتننو

 هيأ, نع ردصيو هل بتكيل ىرلا ىلإ هذفنأ نيح هيلإ هّدمض روصنملا ناكو راسي
 تناك اذإ ىح ) نيواودلا هيلإ ضاوفو هر ز وتسا ةفالحلا| ىو املف هئر وسمو

 ىبجح هيلي لاز أمو لئاسرلا ناويد ىلع هب رصتقاو هترازو نع هفرص "١١7 ةنس

 . ةرجهلل 11/0 ةنس قوت نأ ثبلي لو « اضيأ هنعىد.ملا هفرص مث . 1517 ةنس

 هل هاور ام فيرط نمو « لوقلا ىف ًاعراب ثيدحلا باذج ملعلا ريزغ ناكو
 عمقو « مالكلاب ظحلا ساعلا نم ىلوأ توكسلاب ةمالسلا ساهلا » : هلوق ظحاحلا

 نم بعصأ ةمعنلا قوقح ىلع ربصلاو « ىنغلا رطسب عمق نم دشأ فرشلا ةوخن

 نم عنام ىنغلا زع نأ امك ه«ربصلا زعل ًرهاق رقفلا لذو ؛ ةجاحلا ملأ ىلع ربصلا

 . «2"!ةمهلا ولعل ةبسانم هقارعأ قو مرك لضف هتزيرغ ىف ناك نمل الإ فاصنإلا
 « رينانسلاو رينانزلاو عابسلا نم : باذعلا نم فونصب نوب ذعي جارحلا لهأ ناكو

 تاديمحتلا ى هتعاربب رهتشا دقو . مهنع باذعلا عفري لامعلا عيمج ىلإ بتكف
 : /'!هلوق لثم نم بتكلاو لئاسرلا اهب ر دصت تناك ىلا

 مهايإ هقلخ لبق هدابعل اهمادق ةمحر مالسإلا لعج ىذلا هلل دمحلا»

 لعج 6 ع هب دركدي نيد م هعريشو هسفئل هافطصاق « هئم اهانإ 1 مهب د اجيتساو

 مهيلع اهرهاظ ةنمو اهمبدقت دعب اهب مهافالت ةمحر هلسر ةعباتمو هيحو ديدجت

 ”ةمدقتو ججحلاب مهيلإ ًاراذعإو « ل دابعلا ىلع الوطت « اهل مهباجيتسا لبق

 للص ًادمحم ثعتبا ىذلا هلل دمحلاو . داعملا ق هطخلس بقاوع هيلز اراذنإو دعولاب

 قملا ماعم نم سومطو لسرلا نم . نوي رق لع د عار هادي او درعا ٠

 نأ - نيداقس هملع قباس قى غلب ىذلا تقولا دنع ءىدملا اي نق رسوردو

 رهاقلا همي ني رهاظلا «ءايلوألا هل راتخيو ءايفصألا هنيدل هيف ىتح
 تأ و ني

 . 4١ص نع هثيدح ايانث ذا :سوراشيلا ( 0١
 . ١6١5 ص ىرايشهلا (؟) بتك هيف رظناو ءهباتكا و هئارز وو ىديملا مايأ

 1 ١١ه ص بردلا لئاسر ةريمج 0 ىرخفلاو رمثألا ندأَف ىربطلا لثم خب راتلا
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 همح نع دداجو هرمأب عدصو هتزوم> عسوو هتمرح مظعف « هليبس ريغ اليبس

 اقدصم هلعج مث « رينملاج جارسلاو نيبملا قحلاب رفكلا تاملظو ةلالضلا تامؤتح ىف

 2 ( ةمحرو ىدهدو هل اوقع 1 ًاددجيو لسرلا نم هقبس نمل

 ١١( فرطمو حيبص نب ليعامسإ هني واود ىف هل اوبتك نيذلا نيدي# لا ءاغلبلا نمو

 هللا ديبع ابأ نأ روظيو « جارحلا ناويد دلقتي ناك ىذلا ىدئبَتعلا فرطم ىلأ نبا

 هل رثأ امش « ةيناويدلا لئاسرلا ضعب ةباتك ىف نيد ىلإ ني> نم هب نيعتس ناك

 : 5” ةلكاشلا هذه ىلع راذنإو راذعإ اهلك لامعلا ضعب ىلإ ةلاسر

 بابح نم مهنف ؛ ؛ هنيد نم ةبلعش ماسم لك ىلإ ببح هللا نإف دعب امأ »

 ةمحر وج راو ة ةرخالا ردح“ « اًمئاقو ًادجاس ليللا ءانآ تناق وزف ةالصلا هيلإ

 ةين العو ريس راهنلاو ليللاب هلام قفني وهف ةاكزلا هيلإ بّبح نم مهنمو « هبر

 نيب وهف داهحلا هيلإ بدبح نم مونمو ٠ مهنا نم اًتيبثتو هللا ةاضرم ءاغتبا

 هللا دلعي ءافو مهنود "نسم نبم لتاقيو مهمير> نع ل مهودع نيبو نيملسم ا

 مه ىدبأ امو ؛ كتريس فرع دق نمم ملعلا ىف نوخسارلا امأف « هللا ةعيبل املستو

 موجنلا رابدإ دنعو دوجسلا رابدأ ىف هللا ىلع كنوضرعي مهف ... كتريرس نم هللا

 وأ هدنع نم باذعب كبيصي نأ نحلم هئاهسأبو نيصلخ هئال ا هاا

 مارح نم: كلل :ةاناوب ءامدلا كففس نم كدونج تدحشا ال 4 مهيديأب

 كحوتف ق مهايإ كلضي رعتو ىف رمقلا ىوذ ىلع كلئارتفاو ىئاتيلا كملظلو « ءاسنلا

 ليوو كلا تيتك امم كباتكلو كل ليوف ع ةيصعملاو فالحللاو ةكلهلاو باقعلل

 012 , نينمؤملا دا هللا دمحب  كبتك تدرو دقو ؛ نوبسكت امب ركل

 نيذلا هفختسي ال نامعإ ىلعو بذكلا هريغي ال لمع ىلعو بضغلا هنهوي ال ملح

 . « نونقوي ال

 : ىلاعت هلوق لثم نم « مكحلا ر كذلا ظافلأ نم هتاسابتقا ةريك حضاوو

 مهاومأ دوقفني نيذلا ) : هلوقو ( امئتاقو ًادجاس ليللا ءانآ تناق وه "نمأ )

 ةاضرم ءاغتبا مملاومأ نوقفني نيذلا لثمو ) : هلوقو (ةينالعو اًرس راهنلاو ليللاب

 )١( ص فرطم نيرمج هنبا ةمجرت هرابخأ ىرظنا 1١55 .

 ءايدألا مجعم ىف  ,/7/1١5برعلا لئاسر ةرهمج (١؟) ىرايشهملاو »8/*35١ .



 ع

 نمو ) (دوجسلا رابدأو هحبسف ليللا نمو ) : هلوقو ( . . مهسفنأ نم ًاتيبثتو هللا
 باذعب هللا مكبيصي نأ مكب صب رتن نحنو ) : هلوقو ( موجنلا رابدإو هحبسف ليللا
 امم مل ليوو مهيديأ تبتكامم مل ليوف ) : هركذ لج هلوقو (انيديأب وأ هدنع نم
 )١( ريع ىمسي بتاك نبا هل ناكو ةرجهلل ١54 ةنس فرطم قوت دقو . ( نوبسكي

 . ةّمزألا ناويد ديشرلا هدّلقو ىداحلاو ىدهملل قرشملا ناويد دلقت

 هذه هتقحل ابرو « ىدهملا رصع ىف ةغالبلاب اورهتشا نيذلا باتكلا نمو
 مذختاو « ماشلاو ةينيمرأ ةالو بتاك رجح نب 2''دمحم روصنملا رصع ق ةرهشلا

 هضوهن .ءانثأ ى هيلع فرعت هلعلو « هل اًبتاك روصنملا وخأ دمحم نب سابعلا

 هنبا لعج نيح ىدهملا ىلإ ةلاسر هنع بتك دقو « مورلا وزغ ىف شويحلا ةدايقب
 ديدخلا دهعلا ىلول ةعيبلا قّتوي اهيفو 157 ةنس ىداحلا هيخأ دعب هدهع ىلو ديشرلا
 ش : 52 طمنلا اذه ىلع

 ءانفكأ اهئتردابتف « اهوحن عّلطتو اهيلإ أمظ نيح ىلع نوره ةعيب انتنأ دق د

 ةمالسو انتاّين نم ةحصب هللا نم ناوضر ةعيب انعيابو انبئاغو اندهاش اهيلإ عرسأو
 نيفراع « انفاعأ هيلع 7*2 تقفص ايف نيبغار انتعيبب نيرشبتسم « انرودص نم
 اهب رورسلل نيمدقم ةعيفر ريا ىف 0 ةليضف ةمدقمو ةمعن حست ةفم اهنأب
 . « بولقلا رامث اهيف ءاجرلل نيلذاب !*”بويسبا حصن

 اًعمج عمج نم دحأ « ىكمربلا ١ ىبحي اناقليو «ديشرلا رصع ىلإ ىضمبو
 هلعج ذنم «هنبال ”ةباتكلا ىدهملا هدلق ناكو« سرفلا ةفاثو برعلا ةفاقث نيب اعئار

 دض ديشرلا اهدوقي ناك ىلا شويحلا رمأ ريبدتو هتاقفن ىلع ”مايقلاو «هدهع "ىو
 رومأ هدلق ةفالخلا لو اذإ ىنح ةياغ ىصقأ ىلإ هدنع هرثأ نسن>و . مورلا

 لامعألاو تايالولا ىلع لمعتسيو ءاشي امك ىهنيو رمأي ةفالخلا متاخ هملسو ةيعرلا

 )١1( توقاي قف هتمجرترظنا 71/1١1 ) ردصلاو بلقلا حصان : بيا مصان (ه .
 ص تسرهفلاو ١84 . )١( ى خيراتلا بتك ىي ةمجرت ىرظنا

 ) صح تسرهفلا ىف هتمجرت رظنا (؟ ١79 . ىفوقعيلاو ريثألا نباو ىريطلا لثم نءديشرلا ةفالخ
 )+( ص ىرايشهملاو ىرخفلا مجارو . 159/87 برعلا لئاسر ةرهمج ١٠٠ ١٠١86

 ) )4هئانبأ ةغالب و هتغالب ى عجار و ؛ ديشرلا مايأ قو ةلالد ديب أدي برض : ةعيبلاب هدي قفص
 . 58/6 ديرفلا دقعلا . اهمارتلا لع



 عا

 رابنألا نم هلك برغملا ىلع ًارفعج هنبا ىلو نأ ديشرلا ثبلي ملو « ديري انك لزعيو
 دالب ىصقأ ىلإ ناورهنلا نم هلك قرشملا ىلع لضفلا هنبا ىَّلوو ةيقيرفإ ىلإ
 «ءزخلا اذه لوصف نم لوألا لصفلا ىف هلك كلذ نع انثدحت نأ قبسو « كرلا

 ديشرلا مهبكن نأ ىلإ ةيفاقثلاو ةيرادإلا نوئشلا ىف ةكماربلا هب ضهن ام ىضمو

 ىف اتام ىح لضفلا هيخأو هيبأ سبحو رفعج لتقب رمأ ذإ ةرجهلل 1817 ةنس ىف
 ظ . سبحلا

 لوحو : روعشلا قيقر قوذلا بذهم سحلا قيقد افيصح اًنسويسس ىبحي ناكو
 لك نم ءاملعلا رابك اهيف رواحتي ىربك ةيبدأ ةيملع ةودن ىلإ انفلسأ اك هسلجب
 ضعب ىوريل ارارم ىرايشهتللا فقوتو « زاحيإلاو ةغالبلا ىف ةيأ ناكو « فنص

 ( نومهفي امي موق لك ملكت "نأ ةغالبلا » : هلوق لثم نم همالك نم روثأملا
 ادا ايفا وجب نم نإ اني يلع لام قستنا ىب ايد : هنبا رفعحل هلوقو

 نسحأ نوبتكي سانلا » : هلوقو ( بدألا نم .ءىشل اودع نوكن نأ ةرك أ انأو

 : : هلوقو ( نوظفحي ام نسحأب نوثدحتيو « نوبتكي ام نسحأ نوظفحب و نوعمسي ام

 هكر نم فلجولا ةءاسالا لك فاشأ لو... نسق تنك ناللتللا بتدعلاو
 ىلع لد دقو الإ ةرامإ رد ادحأ ىرت تسل و : هلوقو ( نسحم هنأب د.هشيو

 هسفن ق وهو الإ ةرامإ ق عضاوت ادحأ ىرت تسلو « هردق قوف لان ىذلا نأ

 ع ةغيلب ةلاسر هنجسو هبكن امل ديشرلا ىلإ بتكو . « هناطلس ىف لان امم ربكأ

 : 2١١ لوقي اهيفو

 هضفرو «© همقيقش هلذ*و « هبويع هدتقثوأو هيوند هتملسأ صخش نم ١

 . جلاعو ةعسلا دعب قيضلا ىف ”لحف 2” ناث"دحلا هب لزنو«نامزلا هب لامو : هقيدص
  ("!دوجملا دعب داهسلا لحتكاو « اضرلا دعب طخسلا شرفاو « ةع دلا دعب سلا

 كتدجومل اعزج ٠ توسفلا فراشو « توملا نياع دق « رهد هتليلو « ريش هتعاس

 . (« كبرق نم تاف ام ىلع افسأو نينمؤملا ريمأ اي

 )١( صئاصخلا ررغو 58/ه ديرفلا دقعلا )١( هبئاوذورهدلا لزاوذ : ناثدحلا .
 مونلا : دوجطلا () (ه784١ ةنس قالوب ةعبط ) طاوطولل ةحضاولا .

 . 5١1١/7 برعلا لئاسر ةرهمجو 4٠5 ص



 عءالك

 هك حو هريبعتب ىجح ةيانع ىلع لدي ام ةعوجسملا ةكوبحما تارابعلا هذه قو
 عجسلا عوبش ىف لماوعلا رهأ نم اوناك ةكماربلا نإ انلق اذإ دعبن ال انلعلم « ىنفل
 مهليم سحن نكلو « مهتاباتك ىف اماد درطي ال هنأ اقحو « ةيناويدلا ةباتكلا ىف

 . مهيلإ نوبتكي اوناك نسدو بهراجكا ضعبو مه هل حضاولا

 ىف مدقتي مل نإ « ةغالبو ةحاصفو ًانايب هيبأ نع لقي ال ''' رفعج ناكو

 فسوي ىلأ ىلإ هوبأ هّمضو ةعساو ةفاقث هرصع فراعمب اًمفقثم ناكو« تاوطخ كلذ
 ةريبك ةوظح ديشرلا دنع ىظحو . هنمز ةردان راص ىهح ههقفو همّلعف ىضاقلا
 هللادبع نب ىبحب هقالطإ نم هدنع تبث امل ١/110 ةنس هلتق ىتح ؛ هلبق دحأ اهلي مل
 كر تناكو . لوألا لصفلا ق انب رم ام وحن ىلع « هنجس نم ىولسعلا

 ةلاوخلاو ليمتلاو ةودملا عمج دق »: لاقف سرشأ نب ةمامث هفصوو لائمألا هتغالبب
 هقطنعي ىنغتسي قطان ضرألا ىف ناك ولو « ةداعإلا نع هينغي اماهفإو ةوالحلاو
 ةلاسر نمو . «2؟!ةداعإلا نع ىبغتسا انك ةراشإلا نع رفعج ىغتسال ةراشإلا نع

 :("!هلامع دحأ ىلإ وفعلا ق هل

 ( هركذب تججتحاو «تلق ام لك ”قيدصتو « تفرتقا امل رافتغالا اندنع »
 « هتفريقا ىذلا روجال باذكإلاو « هتدح_ج امل طامسإلاو « هعصوب ترذتعاو

 ةطايحو « تفرصنا نإو كل ”ءاعدتسا «هترتخا اهف ةدايزلاو ؛ هتركنأ امع عوجرلاو

 ( حالصإلا ىف غلبأ امهنإف لامحالاو ءاضغإلل اًراثيإو ؛ تممذ نإو تمدق ال

 هيلإ جيتحا نإ « ميوقتلا ىف ربكأو « ميلعتلا ف عرسأو « حاجنتسالا ىف عجنأو
 ( هتب رجت ةماقتسالا ىلإ هدرتو © هتح رق هيلع نمؤت نمث كلثم ف

 ىف هنم ةغلابم « هتاباتك ىف هرثؤي رفعج ناكو « عجسلا ىلع ةينبم هلاسرلاو

 29 هبايث ىف ىح هب لصتي ام لك ى هبلطي ناك قيمنت وهو « قيمنتلاو قنأتلا
 مهتمدقم ىفو ةكماربلاو ديشرلا نيواود ىف اوبتك نيذلا ءاغلبلا باتكلا مه ريثكو

 )١( ه8 /ه ديرفلا دّقعلاو ةفالش ق خيراتلا بتك رفعج ى رظنا .
 ص برعلا لئاسر ةرهمج ( ؟ ) . ( سرهفلا رظنا ) ىراي ثهحلاو ديشرلا 8٠9ل .

 ) نييبتلاو نايبلا (؟ ٠١57/1١ . ص ىرايشهمجلا (:؛) فصو رظناو 5١5 .

 09/75 بادآلارهز ى هتغالبل نوراه نب لهس



 وا

 هللاديبع نب ةيواعم هللا ديبع ىلأل هتايح لوأ ىف بتكي ناكو حيبص نب( ١ ليعامسإ

 هنباي ىحمربلا ىب - ىدهملا ولأ الو « هنيواود سيئر و ىدهملا ريزو راسي نبا

 ىنارملا ميهاربإ هريزو دنع هل طسوت ىداحلا ىلو اذإ ىبحح « هبتاك هذختا ديشرلا

 . ديشرلا رصع ف ىحي ديب ر ومألا تراص املو « اهيلي امو ماشلا مامز ناويد هدلقف
 ةدم ناويدلا اذه ىلع لظو «لئاسرلا ناويد هدلق نأ ثبلي ملو « جارخللا ناويد هدلق

 نيب دقع امب لامعلا عيمج ىلإ ديشرلا نع ةلاسر هل رؤي ام . نيمألا رصع ىف

 اهيفو ؛ 7 هللا تيب ى دهعلا اذه قيلعتو هدعب دهعلا نم نومأملاو نيمألا هيدلو .
 79 لرقي

 نيلبلا" ماوع دنعو ءاديعو نينفؤملا نيمأ دنع لجو. زع هللا ةمعل نم ناك دق »
 تلمأ ام نسحأ امهب هغيلبت نم نينمؤملا زيمأ ىبا هللا دبعو دمحم نم هللا ىلوت ام
 ةدوملاو ةبحنا نم ةماعلا بولق ق امل هللا فذقو . اهقانعأ هيلإ تدون ةمآلا

 حالصو « مهتفلأ عم جو « ,هرومأ ماوقو « مهنيد دامعل امهب ةقثلاو امهيلإ نوكسلاو
 . امهيلإ اوقلأ ىح «مهنع ةقرفلاو تاتشلا نم هوركملاو روذحا عفدو ؛ .. مهتامه د
 ةظّدغملا نامبألا ديكوو قيثاوملاو دوهعلاب مهنامأ تاقفصو مهتعيب امهرطعأو مهتم زأ
 هضقن ىلع دابعلا نم دحأ ردقي ملف هاضمأو «در-م هل نكي ا دارأ . مهيلع
 ريمأو . هنم هملع ىف قبس امو« هتئيشمو هتبحم نع هل فرص ىلع الو« هتلازإ الو
 رمأل بقاعال « ةفاك ةمآلا ىلعو تاذ ى امهيلعو هيلع ةمعنلا ماع وجرب نينمؤملا
 ] : ؛ هيكل قمم الو هئاضقل دار الو هللا

 روصنملا دهع نه نيواودلا ىف مهلمع لصتا نيذلا ءاغلبلا بادتكلا نمو
 نأ ىرايشهمجلا ا قو © اننآ هل انضرع دقو ) تي ب

 ىلوصلل قار وألا قو « (؟7ديشرلا ةيلوتب , قافالا ىلإ ةباتكلاب هرمأ ىكمربلا ى
 لع ىرجت ىدو؛ لامعلا دا ىلإ صخشل ةدحاح ُْق ىحن نب لضفلا نع هدأ اا

 , (*!ةلكاشلا هده

 . اهدعب امو 48١/5 ىربطلا ( ؟) غ١٠١ صىرايشهللا ليعاسا قرظنا )١(
 .. ١9 8ص(ءارعشلا مق )كوصللاروألا ( ؛ ) . ةقرفتم . ١/0 ند ىرايشهحلا (؟) عضاوم قو 5٠١ ندرالاب 4. دال علام
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 ةعينصلا نأل « هرمأب كل ىكيرحت نع هايإ كعانطصاب ىنتسا دق نالف د

 « اهمتتسيو ةعينصلا نسحب نم دنع امّنيس هعنطصم ىلإ ةليسوو عتنطصملا ةمْرُح
 هب لصوو « كيدي ريخلاب هللا طسب « اهب ليمحلا ءانثلاو اهيلع ركشلل اتيثتسم

 ] . « هلهأ نم كلعجو هيلع كناعأو كبابسأ

 ةيبنرهلا يخابضلرقر ةلفون «كنالا نر نينع ذئنيح نيهّوفملا باتكلا نمو

 اهيقف اًبتاك ”ةالسرتم اغيلب ناكو هيقفلاب فرعيو . . دلاخ نب ىحيل بتك و

 ىلإ ديشرلل اهبتك ىلا 2''هتلاسر هنع رثأ ام عورأ نمو . «2'!اعراب املكتم

 اهيفو «٠ ةفيحص نيعبس وحن ىلإ دتمت ىهو « ةطنزيب روطاربمإ سداسلا نيطنطسق

 ىلص لوسرلا ةلاسر فصو ىف ثيللا نبا ضافأ دقو ؛ مالسإلا ىلإ ديشرلا هوعدب

الضلا ةملظ نم مهذاقنإو رشبلل ىدهلا نم اهيف ىو هو ماسو هيلع هللا
 امه « « ك

 تاالاسرلا كلت ىلع هناطلسومالسإلا ةنميهو ءايبنألا تالاسرو هلا ةينادحو ق ضافأ

 اهيف دمتسا ثيللا نبا نأكو « هتعيرشو مالسإلا نع ىوق عافدب هبشأ ةلاسرلاو

 . هلوح نم لحنلاو للملا باحصأو ىراصنلا نوملكتملا هب لداجي ناك امن .ًاريثك

 نابهرلا هددري ام اضقان « ةرهابلا ةلاسرلا تايآب لداجي ةراتو قطنملاب لداحجي ةرات وهو

بالاو بألا ةي رظن نم هنورركي امو هللا نيا ىسيع نأ نم
 سدقلا حورلاو ن

 ديشرلا هازنيس امب احولمو « ميدقتلا دهعلا نمو ليجنإلا نم تايآ كلذ ايانث ىف اشقانم

 هيلا مهنيك اسم ملا هوعبات وأ مورلا نأو « رامدو بارخ نم مهرايد

 ةذل اوقاذاو « ماللسو نمأ ىف نوشيعي مهلعج ام لدعلا نم مهءافعضو مهءارقفو

 ةحيحصلا ةعيرشلا ىلع اوماقتسالو « ءاخرلاو شيعلا ةيهافرو لاخلا ةعدو ضفحلا

 ثيللا نب دمحم ىلإ بتك ىبحب نب رفعج نأ ةاورلا ىوريو . ميوقلا ديحوتلاو

 : '” طمنلا اذه ىلع ململاو طخلا ىف ةعيدب ةلاسر هيلإ بتكف « طخلا هفصوتسي

 و ظلغلاو ةقرلا نيب ام اقيقر الو انيتم ال ءانيرحب كملق نكيلف دعب امأ »

 ققرو هنطب فشطعاو « ةمامحلا راقنك ايوتسم اني رسب هرسباو « بلقثلا قيض

 ق هفص ّ « ةليل هعقناو « هتنزو اذإ افيف اًنيسراف ك”دادم نكيلو « هيتفش

 )١( ص تسرهفلا ١76 . ؟هلكر/»# .
. ١98/4 

 ديرفلا دقعلا (؟) برعلا لئاسر ةرهمج ةلاسرلا هذه قرظنا ( ؟
( 
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 ”ةيوتسم ١11ةاحّسلا جرخت « جْنسْنلا ئوتسم اقيقر كساطرق نكيلو ؛ ةاوندلا
 , كلذك ناك ايف الإ روطسلا مهقتست تسيلف ٠ هرخآ ىلإ نيفرطلا دحأ نم

 2 اعلا ىف هلقأو ٠ كراسي ق ىذلا ساطرقلا فرط ىف كطيطمت ريكأ نكيلو

 ءارتت الو « ةعبرأ الو فرحأ ةثالث ةملك طمت الو « رخآلا فرطلا ىف طمت الو
 ريثكلا تعمج اذإو « اًحيبق ناك ليلقلا تنرق اذإ كنإف « طنم ريغب ىرخألا

 همتخاو هضرعب هلططنخاو هلك ىلقلا سأرب فلألا ءىدتبا مث . انجسمسس ناك
 ءاطلاو .داضلاو داصلا نم ايلعلا ةطملاو نيشلاو نيسلاو ءاتلاو ءايلا بتكاو . هلفسأب

 ميلا بتكاو . ملقلا سأرب لتسرم لك سأرو نيغلاو نيعلاو فاكلاو ءاظلاو
 ءاظلاو ءاطلاو داضلاو داصلا نم ىلفسلا ةطملاو ءارلاو لاذلاو لادلاو ءاحلاو ءاحلاو
 فيصن طملاو . ماعلا نع ضرعب لهل هاو : ملقلا نم ىلفسلا نسلاب نيغلاو نيعلاو فاكلاو
 رظنلاب الإ اضيأ هيلع ىوقي لقاعلا بسحأ الو « لقاعلا الإ هيلع ىوقي الو « طحلا

 . « مالسلاو « ةكرحلا اهامعتسا ىف ديلا ىلإ

 رايتخاب باتكلا .لافتحا ىدم ىلع لدنل « اهوطب ةلاسرلا هذه انلقن اإو
 ىتحو « ءاملا نايرج سيطارقلا ىف مالقألا ىرجت ىح « طحلا ةدوجبو مالقألا
 كالذ لك « لفسلاو ايلعلا اهتاطمو فورحلا ىحو « هئاهبو هقنورب طخلا عورب
 سيطارقلا عطقو «ةقسانتم ةلدتعم روطسلا نكت نأ قم.دب الو.«.ساطسنب سلكي
 عضاوم ىعاري نأ نم بتاكلل دب الو « مادنلاو جسنلا ةنسح « ماظتناب ةعوطقم
 فورحلا هذه تادم ىف تزاوتلا ئعاري نأ نم دب الو« فو رحل ةباتك نم ملقلا نس

 رّوطت ىبسابعلا رصعلا ى باتكلا نم هريغو ثيللا نب دمحم ىديأبو . اهتاطمو
 مهظافلأب م ملافتحا قفاري ناك قر وهو « ًاديعب ايقر هتعانص تقتراو ىبرعلا طحلا
 : نيعلا ىف ىبثو « صلاخ اهنأك ةباتكلا 8 ىح مهيناعمو مهبيلاسأو

 ئ نهذلاو لقعلا ف ىثوو ؛ عمسلا ىف '”ىشوو

 نبا هكلس دقو « ينل و نوي لأ ايلا ىحي نب رفعحل بتكي ناكو
 ايكز ناك » : ظحاحللا لوقي هيفو « رصعلا ف لوألا ةرشعلا ءاغلبلا ىف ميدنلا
 رفعج كيرش ديشرلا هدعو (2'ةغالبلا نسح ىناعملا ديج ظافلألا ىن امهسف

 )١( ص ىرايشهحخلا (؟) . ساطرقلا نم ةعطقلا : ةاحسلا ١84 .
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 : ١7 هلوق هتاديمحت نم رثؤي و . هبلصو ريصملا سفن هقاذأ هلتق املف « همثإ ىف

 ًادمحم ثعب ىذلا « هتنجبح لوقعلابو « هتفرعم بولقلاب ىذلا هلل دمحلاو

 فّأتو « ركنملا هب جتحف « هنع ىددأف اًغّدبمو « هل ىفوف ًانيمأ هيلع هللا لص

 هنيد ةعيرشو « هتعاط جاهنم ىلع هافوت نأ ىلإ « رصبتسملا هب تّبثو « ربدملا هب
 . « ىطسولا ةمآلا مكلعجو « ىوقتلا ةملكب مكصخو « هدهع مكر وأ مث

 هوجولا ضعي نم ير 1013 لكازباا ايمحبلاا اذه ماو باو ظ

 درطي مل نإو « عيجستلا قوذ مهنيواود باّنتك ى اوعاشأ ةكماربلا نأ نم انلق ف

 دقو « مهتاباتك ُْق عيشي ذخأ لاح لك ىلع هنكل «؛ مهراث 7 مهلئاسر عيمج ق

 دعب امف مه امم أ تعمل نيذلا باّتكلا نم ريثك ديشرلا نيواودو مهنيواود ىف لمع

 : ا نب ريك ايرع نب اود لا سلا هيخأو لهس نب لضفلا لثم

 بتكي ناكو «ديزي ىلأ نب ةمامق ديشرلا دهع ىف اورهتشا نيذلا باتكلا نمو

 دبعب صتخا مث « ديشرلا نب 2"! مساقلل ًابتاك حبصأ مث « ىلع نب )"٠ حلاصل ”الوأ
 كلملا دبع ىلع ىعسو . رصمو ماشلاو ةريزحلا ىلع ديشرلا ىلاو حلاص نب كلملا
 «امغيلب احيصف ًانهل تاكو ةرجيلل ١7/8 ةنس اريص هلتّقف هبذك تبثو لييشرلا ىلإ

 ىلإ حلاص نب كالمللا دبع نع ودبي امف  اههجو ةلاسر نم هلوق هل زثأ امو

 : "ديا
 هدالبو هفارطأو نينمؤملا ريمأ روغث نم انيلإ ىهانتي امو انلبق ام لك »

 هللا دوع ام لضفأ ىلع هئودهو هتماقتساو هلك كلذ حالص ىف اهاندأو اهاصقأ
 امإ : نيرمأ نينمؤملا ريمأ نم هيف ىذتحأ انأو « ةيفاعلاو ولعلا هيف نينمؤلا ريغ

 نينمؤملا ريمأ هجهن دق رثأ امإو ءاهنع لدعأ الو اهمزلأ انأف هيأر اهيف ىف رع ةمدقت

 ىك دق 2 ىدمتعمو ىنوق - هللا لوحي اذه ىلعف . هقرافأ الو: ةعنتاو ةيكرأ انأف

 .6© ركشلاو دمحلا هلف « ةداعسلاو نءملاو ريخلا هيف ىطعأو « ةيادحلا ىف هب هللا

 ناكو «ثعشألا نب دمحم نب رفعج ةغيلبلا ةباتكلاب ديشرلا رصعل اوفر نميو

 . 5560 ص ىرايشهحلا (؟) . 141/8 برعلا لئاسر ةرهمج (1)

 . "988/7 برعلا لئاسر ةرهمج ( 4) تسرهفلا رظناو 565؟ ص ىرايشهحلا (؟)

 ْ . ١الا" ص
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 « ىكمربلا ىبحي نبا١' لضفلا رجح ىف هلعج مث هرججح ىف نيمألا هنبا لعج ديشرلا

 ناك هلك كاذل هلعاو « 2؟!ةرجهلل 17/ ةنس اهنع هفرص مث ناسارخ ىلع هالوو

 لامعألا ضعب هيلإ دنسي نأ لواح ىحي نأ ىوريو ىكمربلا ىحب ىلع نغطضي

 :29اهيف لوقي ةلاسرب هيفعتسي هبلإ بتكف

 . امأف « هيف لوخدلا لان نم ركش هنم جورفلا كلأسأ أم ىلع كا ىركش و

 راكي لق جئاوخلا هوجو نأ ىلع 1 بهذي ملف كيلإ باتكلا ليوطت ى ىرذع

 « غلب ام ضعبي ءافتكالا بغارلا ىلع قحلا نم نإو « اهتءارق دتشتو اهيف مالكلا

 . ( اهتجاح ميظعب تش تشاج ىسفن نإو

 «ديشرلا مأ نارزيحلا'**بتاك نارهمنب رمع اضيأ ديشرلا رصعل باّتتكلا نمو

 اوداتعا دق اهلهأ ضعب ناكو ةرجولل 175 ةنس رصم جارخ ىلع ديشرلا هالو دقو

 « ةدم هلهمتساف(”!اطاطاإو ةعفادم مهدشأ رمع رضحأف « هرسكو جارملاب ليطنملا

 مدق ام ناعرسو . دادخبب الإ هيدؤي ال ال نأ رمع مسقأف « ةيناث هبلاط 6 ع هلهمأف

 « نولطاملا فاخنو « اهب جارحللا ىدأف دادغب ىلإ هلمحو « هنم هلبقي ملف ج ارحلا هل

 : "”ديشرلا ىلإ لجرلا عم رمع بتكو « مهجارخ | اودأف

 هترظنأف « "7 ىفرظنتساو ىلاولف رضا نم هيلع ام هتيلاطو نالفي توعد ىلإ »

 ةنيدعي لاملا تيب ىف الإ هيدؤي ال نأ تيل آف « طاطلإلا ىلإ لامو عفادف هتوعد م

 نينمثملا ريمأ ىأر نإف « نالف عم هتذفنأ دقو « اذكو اذك هيلع ام ةلمجو « مالسلا

 . « هللا ءاش نإ لعف هلوصوب "ىلإ بتكي نأ

 « عيب رلانب لضفلا هنيواود ةسايرو هترازو ىلوتيو « نيمألا رصع ىلإ جرخنو
 نيمألا مزع امل هنأ ىربطلا ىوريو « لئاسرلا ناويد ىلع حيبص نب ليعامسإ لظيو
 هيأرب ةناعتسالل هل هتجاحب هيلإ :بتكي نأ ليعامسإ هيلع راشأ نومأملا علخن ىلع

 لاق « نينمزملا ريمأ اي لاق ام ”لوقلا :نيمألل لضفلا لاقف « هيلع مودقلا هلأسيو
 ص يسساتلا

 . اهدعب امو /8/5؟ ةرهازلا *١5. صويىرايشهملا )000

 . ةلطابو ًادوحج : ًاطاطلإ (ه ) . 77/5 ةرهازلا موجنلا (؟)
 000 . 459/5 ىريط (5) ةعبط ) لاله فآل نيتعانصلا باتك ()
 ىلهمتسا : قرظنتسا . ىلطم : ىناوا 0170 . ١7/9 ص ىرايشهحلا رظناو ""م ص (ىلحلا

 موجننلا رظنا»و ١م ص ىرايشهملا (4) . ىاح يك

00 
 لوألا ىسابعلا رصعلا



1/7 

 :١١2ةيلاتلا ةلاسرلا هيلإ بتكف « ىأر امب بتكيلف نيمألا

 , نينمؤملا ريمأ نوره نب هللا دبع ىلإ نينمؤملا ريمأ دمحم نيمألا دنع نم »
 كرغتلت 37 هيف تنأ ىذلا عضوم او كرمأ ُْق ( صور نينمؤملا ريمأ نإف دعب امأ

 رومأ نم هدالقو هللا هلسمح ام ىلع !"!ةفناكملاو ةنواعملا نم كبرق ىف لمؤي امو

 هب رمأو ةيالولا نم ثا بجوأ ديشرلا نينمؤملا ريمأ ناك امف ركفو « هدالبو هدابع

 هيلع ىلخدي ال نأ نينمؤملا نم انجرو . اهنم كيلإ 0 ام ىلع كرارقإ نم

 ىلع دوعي ايف كايإ هصاخشإ ناك ذإ هنيمب ىف ثكن الو « هنيد ا !١تكو

 نأ .نيننوللا نما ملعو . هلضنو هحالص مهتماع ىلإ لصيو « هعفن نيملسملا

 ىلع درأو « ءىيسفلل دكآو « دونجلل حلصأو « روغثلل ”دسأ هنم برقلاب كناكم
 ريمأ نع ابيغتم « كتيب لهأ نع اًعطقنم « ناسارخ دالبب كماّتم نم « ةماعلا

 نينمؤملا ريمأ ىلع مدا . . كريبدتو كيأر نم هب عاتمتسالا بحي امو نينمؤم ا

 ذفنأو « ةبقاع دمحأو ءاجر حبقأو لمأ طسأب « هنوسعو هللا ةكرب ىلع

 نضالا هنع لمتجاو ؛ ةزروهأ ىلع نينمؤملا رتمأ هب ناعتسا نم للوأ كنإف « ةريصب

 . مالسلاو « هتمذو هتيب لهأ حالص هيف امف

 ةداجإ نم هتباتك ى هب ىبعي ناك امو ليعامسإ صئاصخ لمحت ةلاسرلاو

 ثيحب تاغايصلاو ظافلألا رايتخا ىف هتقد ىلإ دَرُت ةداجإ ىهو « هناقتإو لوقلا
 مالكلا ةذل نم عماسلا اهيف دحي ثيحبو « ىبدألا ىنفلا لامجلا ًارهظم حبصت
 ّ هعوربو هعتمب ام

 نب ىسيع نب (** ىسوم نيمألا نيواود ى اولمع نيذلا ءاغلبلا باتكلا نمو
 مسوم نع أهيف ثدحتي نيمألا ىلإ هلأ ةلاسرب روفيط نبا طظفتحا لقو »2 دو رينادزد

 . ("طمنلا اذه ىلع ىرجت ىهو « هتعدتو هتمالسو جحلا

 امف هيلع ةمعنلا ىلوو نينمؤملا ريمأ ”ىلو وه هّدَسمو هدمحب هللا نإف دعب امأ »

 6 هلهأ ةياعرو هسد ةئالو نم « هيلع ظفاحملاو هب مئاقلا هلعجو 0 هظفحتساو هام

 ( )١( ىريطلا 1/١١ .  ) 4دأسفو بيع : فكو .
 ظ . 589 ص ىرايشهحلا (5) .ركف : ىور (؟)

 ف وشرا © تيرعلا لكاس ةرهدج (5) , ةدعاملا : ةفناكملا (+)



 ا

 رست هوي نينمفملا ريمأ ىلإ تبتك ىلإو . هتمحرو هنمب كلذ مامع ول وجرملاو

 "نسمو انتضافإو انفقاوم ىف انارأو ءاننجح متو « انكسانم هللا ىذق دقو « لوألا

 نينمؤملا ريمأ هللا 21١ لبي لزي ملام لضفأ نينمؤملا ريمأةّيعر نم انعم جحا رضح

 .دومحم اهللاو «ةيافكلاو قيفوتلاو ةيفاعلاوةمالسلا نمهتفالخ ف ةيعرلا لبي و هدّوعيو
 ريمأل ايعاد ريكأو «ةعدو اني ده نسحأو «ةمالسو ةيفاع معأ ناك امسوم رأ مو

 . هلضفو هللا ةمعنب اذه مهماع ى سانلا مسوم نم ءاقيلالوطب هدهع كود نينمؤملا

 قب مما ةهلغ ىلإ هعلطتو هتيانعب ىبفرعمل نيئمؤملا ريمأ ىلإ باتكلا تيحأ

 « نيركاشلا بحب هنإف « هركشيو هيلع هللا دمحيو

 ةورذلا ةيناويدلا ةباتكلا غلبت هرصع قو « نيمألا نومأللا فلخي ام ناعرسو

 ةعزن أاهيف حتضناو 6 مهراث 1 ترئاكتو نوعرايلا باتكلا رئاكت لمف 6 ةدوشنملا

 هاقلن نم واو قيقدتلا دشأ ىلاعملا ىف قيقدتلاو ىفلا لايجب ةيانعلا ىلإ ةيوق

 ناكو « نومألملا اريز و نسحلا| هوحخخأو لهس نب لضفلا نيعرابلا باتكلا ءالؤه نم

 ةينبأ هل رضحأف 6 هعابتأ نم حبصأو يحفرلا ف 2 كد نلف . ملسأو سو لهس

 نم اياتك هل لمني نأ لضفلا ىلإ بلطو ىحن 28 بجعأف 6 نسحل ا او لضفلا

 نسحلا| لصوو رفع هئبابهلصوو رابع ةدوجو هلّمنب بجعأفةيب رعلا لإ ةيسراملا

 هيدي ىلع ملسأف «نومأملا ىلإ لضفلا "م ِض نأ رفعج ثيلد ف 2 ؟؟! لضفلا هنيأي

 حبصأ ورم ىلإ هوبأ هذفنأ اذإ ل هلقع ةعسو ةنأر ةفاصخم هيلع بللغو

 دهعلا ةيالو نم هعلخو نيمألا نيبو هنيب عازنلا مدتحااملو . هديب هلك نومأملا رمأ

 نيسحلا نب رهاط ةدايقب شويجلل ميظنت نم « مايق ريخ هرومأ ريبدت ىلع 0

 ئىح هتبالو َْى نومأملا نوكشل فب رصت ةقدو ةسايس نسح نمو « نيعأ نب , ةعرهو

 ١95 نس َْق نومأملا هل دّمع لقو ٠ ةف الحلا هإ تراضو ةيخأ ىلع ءاضملا هل م

 : نيتسايرلا اذ هبقلو اًضرعو الوط قرشلا ىلع هدشأ ىلع هيخأ نيبو هنيب عازنلاو

 دقف ةيعيش لويم هيف تناك هنأ رهظيو « ريبدتلاو مالا ةسايرو فيسلا ةساير

 رشهرو 11ه سرد ىرخفلاو ةقرفتم عضاو» قو . نسحو معني : انه للبي )١(

 .ا١ة4/ 7 بادآلا بتك لبس نب لضفلا ةمجرت ىف رظنا (؟)

 ١ص ىرايشهجلل باتكلاو ءارزولاو خي راتلا
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 همظعي ناك ىولعل هدعب نم دهعلا ةيالوب ةعيبلا ىلإ 5١١ ةنس ىف نومأملا مفد

 مزعف ؛ « ةفالفثاب ىدهما نب ميهار اربإ اوعيابو « دادغبب نويسابعلا هلأ بضغف

 كتفو « سخر سب لضفلا لتق اهيلإ هقيرط ىو « دادغب ىلإ ةردابملا ىلع نومأملا
 ىلإ دهعلا ةيالو تداعو « سوطب ىفوت نأ اضرلا ىلع ثبلي و « هتلئقب نومأملا

 هلئاسر نه هل ىور امو « ةروثأم ةريثك تاملك لضفا ىورتو . نييسابعلا
 :١١2لوقي اهيفو « هتصاخ ضعبل اهحنم ةزئاج عم اهب هو دقو ةيلاتلا ةلاسرلا

 عطقأ ال , ًاريجن اهللقأ الو « ًارثكت اهمظعأ ال ةزئاجي كيلإ تهجو دقو»
 : « ءانث اهيلع كبيئتسأ الو « ءاجر اهدعب كلل

 : ةرجهلل ١45 ةنس ى جارحلا نيواود نومأملا هالو دقف هوخأ 2(" نسحلا امأ

 انو « دالبلا ىلع هلام قرفو اهيلإ مدقف « دادغب ىف هبئان هلعج ١94 ةنس فو
 7٠١1 ةنس ناروب هتنبا جوزت اذإ ىتح « هدعب هل ًاريزو هذختا لضفلا هوخأ تام

 سخر سس قوت ىبح ةمرحلا رفاو لظو . هافعأف « ةرازولا لزتعي نأ هنم بلط
 ةعيدب ةلاسر هلو « ةغالبو اًنَسس) هيخأ نع "لقي ال ناكو . ةرجهلل 775 ةنس

 هرومأ ا يام

 هذه ىف ىرجت ىهو 2 هيد ىغبني ما نسا
 : (3”ةروصلا

 ىذ ريزكلا لابصتلا عماج لجر ىلإ ىرومأ ضعبل تجنتحا ىنإف دعب امأ و

 نينظب سيل « براجتلا هتمكحأو بادآلا هتبذه دق « 19! ةملعط .ةهازنو ة ةّفع

 امهم دّذنق نإو ءاهب ماق رارسألا ىلع نمتؤا نإ «هبسح ىف نوعطم الو « هيأر ىف
 هنكسيو « ةنازرلا هدعقمت «ناسلو بدأ عم" نس هل « هيف ”زجأ رومألا نم |

 هيفكت «لامكلا نم 2"! ةحراق ىلع ”رضسعو « ةنطفو ءاكذ 0ص "ارق دق 2 لملحلا

 00 ىلاقلل 0( )0 ىدادغلبا بيلخلا دادني ةيرأت 001

 ةمعط ( 4 ) 0
 لك يشأ: أزجا 6 ىف ىرخفلاو خيراتلا بتك نسحلا فرظنا 00(

 :ةكفات نرخ ' أنه ةمراق )000( : مه / 4بادآلا رهز وةقرفتممضاوم قو 0. ص



 ؛مه ظ

 مهرومأ ى ماقو اهمكحأو كولملا ةمدخ رصبأ دق « ةتكسلا هدشرشتو « ةظحللا

 .ءاهقفلا مهفو ءءاملعلا عضاوتو « ءارمألاةلوصو «ءارزولا ةانأ هل . اهيف دمّحف

 لاجرلا بولق ”قرتسي داكي « هدغ نامرحب هموي بيصن عيبي ال « ءامكح لا باوجو
 « ةدهاش هل لعلا تارامأو « ةحئال هيلع لضفلا لئالد « هنايب نسحو هناسل ةوالح

 كتوبحو « هبلطب كترث] دقو . لمح امب ا" القتسم « ضهشتسا امب ('! اعلطضم

 . «كينتأت نسحب ةفرعمو « كرايتخا لضفب ةقث « هدايتراب
 لامعأ نولوتي نميف ةدوشنملا لاصحللا ذئنيح تناك عقاولا ىف لاصحلا كلتو

 نم بتاكلا ىف بلطي ناك ام انيرت ىهو « ءافلخلاو ءارزولا ةمدخو « نيواودلا
 فيرصت ىلع ةردقو ءاكذو ةانأو ملحو قوذلا ف بيذهتو ةفاصح نمو ةعساو ةفاقث

 بولقلا بذجي ثيحب مالكلا ف ةغالبو باطحلا ىف ةقابلو باوجلل ناسحإو رومألا
 . ءاليتسا موقع ىلع ىلوتسيو لاجرلا ةدئفأ قرتسي ثيحب لب « هيلإ عامسألاو

 فسوي نب دمحأ نومأملا نيواود. ىف مهترهش تراط نيذلا باتكلا نمو

 نو ريثك امهءارو ناكو « ىلاتلا لصفلا ىف امهنع ثدحتنسو « ةدعسم نب ورمعو
 )0 ًارعاش السربم اغيلب ناكو و دادس نب دمحم مهنم « ةرهشلا ىف امهغليم أوغلبي مل

 ىلاحي رلا ةديبع نب ىلع مهنمو © ديعس نب (4) دمحم مهنمو , 2"! ةعومجم لئاسر هلو

 "صتخاو لاثمألاو مكحلا ىف بتكلا ْفَّنص اغيلب احيصف ًابيدأ ناكو بتاكلا
 ١ ] . 2*نومأملاب

 نومأملا رصع ىف ةغيلبلا ةباتكلاب اورهتشا نيذلا ةالولاو داوقلا ةمدقم ىو
 هرصاحو نيمألا هيخأ دض نومأملا شويج داق ىذلا وهو « نيسحلا ني (') رهاط

 قرشملاو ناسارخ نومأملا هالوو . ةرجهلل 198 ةنس ىف هلتقو هب رفظ ىبح دادغبب

 هنبا ىلإ اهب بتك ةليوط ةيصو هلو « 7٠7 ةنس قوت نأ ثبلي لوو 73١ ةنس

 مكاحلاو ميوقلا مكحلل روتسدب هبشأ ىهو "7١ ةنس ةقرلا نومأملا هالو نيح هللا دبع

 ى هيلع بحجب امو هقلخو هنيد ىف مكاحلا ىلع بجي ام نيب اهعزو دقو « ديشرلا

 رظنا»و 1١/٠*١ ةرهازلا موجنلا (ه) - .ًاضهان :ًاملطضم )١(
 . 177/57 بادآلا رهزو "١7 ص تسرهفلا . ةوقرى المتحم : القتسم (؟)
 تايفوو خيراتلا بتك رهاط ىف رظنا (6) . 7١و ص تسرهفلا (؟)

 . 790/1 ناكلخ نبال نايعألا . ١88 ص تسرهفلا ( ؛)



 كول

 ىلع ىغبني امع هئيدحب اهلهتسا « ةيعرلو دنحلا عمو هتصاخخو هتيشاح عم هتريس
 نم حلاصل ثلسلا راثآ ءافتقاو هلوسر ةنسب ذخألاو هتعاطو هللا ىوقت نم هنبا
 اوئش نع ةلأسملا عم هلامع ف ةبيرلا مدعو ةززومأ ىف داصتقالاب هحصن 6 عهدعب

 ةرامعو ةماعلا حالصتسا ى رظنلاو « هللا دودح ةماقإو ةيعرلل ةطايدحلاب هرسمأو

 مهب ةيانعلاو مهبتاورو دنحلا دقفتب هرمأ امك ٠ مهشياعم ماظتناو مدالبو مهرايد
 «هريدقت ق ططشلا مدعو جارحلاب ةيانعلاو « نمألاو لدعلا ميقتسي هب ىذلا ءاضقلابو

 اهيلإ ىوأي رود ذاختاو مهنم سفؤبلا ىوذ دهاعتي نيك اسملاو ءارقملا قوما ةبانعلاو

 حفصت عمو © هللا ةعبرشب لمعلا عم « مهماقسأ نوح اعي ءابطأو

 ع نينمؤملا ريمأ ةسايس ىف نوعلا نم 0 اونوكي نأ ىغبني امو لامعلاو 0
 : (!١اهفيعاضت قى هلوق نمو

 لهأ ىنمس امنإو « اًنيعارو اظفاحو انزاخن ك ةيالوب تلعج كنأ ملعا »
 مهتردقمو 0 نم كوطعأ ام مهنم ذحأت مهمسيقو مهيعار كنأل كتيعر كلمع

 روك ف مهيلع "لمعتساف : مهدوأ م. وفتو مهحالصو مهرمأ ماو ى هقفنتو
 عسوو فاافعلاو ةساب رأاب ملعلاو للاب ةرمداو ةب رجتلاو ريبدتلاو ىأرلا ىوذ كلم

 الو « كنإ دنسأأو تدلقت ايف كل ةمزاللا قوقحلا نم كلذ نإف قزرلا ىف مهيلع
 هيف تمقو هترثأ ىبم كنإف « فراص هنع كئنفرصي الو « لغاش هنع كتلغشي

 تز رحاو كلمع ف ةثودحألا نسحو كبر نم ةمعنلا ةدايز هب تيعدتسا بجاولاب

 ةرامعلا تشفو « كدلبب تاريحلا تردف حالصلا ىلع تنعأو كتيعر نم ةحّصتنلا
 تيوقو كلاومأ ترفوتو كجارخ رثكف ٠ كرومك ى بصحلا رهظو ؛ كتيح انب
 تنكو كاسفن نع مهيف ءاطعلا ةضافإب ةماعلا ءاضرإو كدنج طابترا ىلع كلذب

 'ئشابو « تدرأ ام لك ى مزخلا لمعتساو . . لدعلا ىضرم ةسايسلا دومحم
 لمع نم غُرفاو كرومأ عيمج ى كبر ةراختسا رثكأو « ةوقلاب هللا نوع دعب
 ثداوحو اًرومأ دغل نإف « كسفنب هترشابم ركأو « كدغل هرخؤت الو كموي
 « هيف أع بهذ ىذم اذإ مويلا نأ ملعاو َ ترخأ ىذلا كمود ل ١ع تايهلت

 « هنع ضرعمت ىبح كاذ كالتغشف « نيموي 'رمأ كيلع عمتجا هلمع ترخأ اذإف
 تدديسس . ء مه

 . اهدعب امو ١١١ /00/ ىرتطلا خيرات 0
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 ( كناطلس رومأ تمكحأو كندتيو كسفن تحبرأ هلمع موي لكل تيضمأ اذإف

 « نومأملا اهب عمسو « اهوسرادتو اهوبتكف « سانلا ىف ةيصولا هذه تعاشو
 ىأرلاو ريبدتلاو ايندلاو نيدلا رمأ نم اًئيش رهاط ىببأ ام لاق اهأرق الو « اهبلطف

 ةفالحلا ميوقتو ءافلخلا ةءاطو ةضيسبلا ظفحو ةيعرلاو كلملا حالصإو ةسايسلاو

 لامعلا عيمج ىلإ لسسرتو حسن اهنم بتكت نأ رمأو . هب ىصوأو همكحأ دقو الإ
 . لامعألا ىحاون ىف

 ىف هبيدأتب ىلع دقو « رعشلا نسح بادآلا عراب (١)هللا دبع هنبا ناكو
 ىلإ ةيوق ةعزن هيف تناكو « ءاهقفلاو نيثدحملا تاقلح ىلإ هفالتخاو « هرغص

 اتاوصأ جرفلا وبأ ىورو « ىبيسوملا هبناجي قذح لب « رعشلاب فتكي ملف , نونفلا

 هدلق ام لوأ ناكو « اهيف ىدجف « ةليلخلا لامعألا نومأملا هدلقو . هل رْثؤت

 نيتئامو ةرشع ىدحإ ةنس رصم هالو مث « امهيف نيدسفملا عمقف « ةقرلاو ةريزحلا
 اهرومأ تمظتنا اذإ ىبح « اهنوتش بترو اهدهمو ثعش نم اهب ناك ام ملف

 قوتو . ىدواحلا ديزي نب ىسيع اهيلع افلختسم نيتئامو ةرشع ىنثا ةنس اهرداغ

 ىبح اهتيالو هل تاظو 7١ ةنس اهيلع نومأملا هالوف ناسارخ ىلاو ةحلط هوخأ
 (؟١!فيرط نامأ هلو « اعراب ايتاك ناك اك « اًضايف ارحب ناكو . 8/٠ ةنس قوت
 نامألاب ذاعو هيلع قّيض نيح ثبش نب رصنل ةريزحلا ىلع هتيالو ىف هبتك

 "7 نوصخلا دحأب هنم مصتعا دقو هيلإ بتك نأ دعب الإ هبلطي مل هنإ لاقيو «هبلطو
 :« نوصحلا ىلإ كؤاجتلاو « لاتقلا نع كمزع دّنيق «*!لالقلاب كماصتعا »
 نءاطم سراف امإف نينمؤملا ريمأ نم تلفمب تساو « نونا نم كيجني سي
 م  ثيلي ملف « باو+للا نع بعرلا هرمهج ةلاسرلا هذه رق املف . ( نمأتسم 7 وأ

  هجوف ءأ ًارغاص انمأتسم رهاط ريما دحر كت سلا

 . دادغب ىلإ هب

 نبا مما ةغيلبلا ةباتكلا ىف قلأتي هيفو « قئاولاو مصتعملا رصع ىلإ ىضمنو
 : ١7/0 ىرطلا خي رأت ١ ١) خيراتلا تك هلأ كليص ةمجرد ى رنا ) 0 ١

 . ١ ”5ك ١ / بادالارهز 0( تايؤوو اهدعد امو ١١/1 ةرهازلا موجاللاو

  لبحلا ىلاعأ : لالقلا (:) . ”؟0/ نايعألا
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 رهتشا نميو « ىلاتلا لصفلا ف لصفم ثيدحب هصخنسو « امهريزو تايزلا

 هريزوو نومأملا نيواود ىق لمع دقو « ىلوصلا سابعلا نب ميهاربإ ذئنيح هتغالبب

 هجوف « تايزلا نبا اهنع هلزعو نمزلا نم انيح زاوهألا ىلوتو «لهس نب نسحلا

 « ىلاثلا ىسابعلا رصعلا ىلإ هنع ثيدحلا رخؤن نحنو « ةفيرط تافاطعتساب هيلإ

 . هيف هعضوب قحأ هلعج امب « ًاريثك هنع بتكو لكوتملل هيف لئاسرلا ناويد ىلوت ذإ

 ىناهبصألا نسحلانب هللا دبع لئاسرلا ناويد ىلعو مصتعملا ةرازو تايزلانبا ىلوت دقو

 دلاخخ ةينيمرأ ىلع هيلاوو هدئاق ىلإ مصتعملا نع بتك هنأ ىناغألا ١١ بحاص ىوريو

 ] : ديزم نب ديزي نبا

 ريغ !١ ءرما بطاخيو « محسف غ ىف كنم خفت يدل ريمأ مصتعملا نإ د

 . |( مهف ىذ

 ريمأ لعج فيخس طقاس مالك اذه : تايزلا كلملا دبع نب دمحم لاقف

 كلملا دبع نب دمحم بتك مث . باتكلا لطبأو . دادّح هنأك قّرلاب خفني نينمؤملا

 : رهاط نب هللا دبع ىلإ

 ىعست ال « حجرألاف 55 6 حيرألا حبرألا ىلع كرمأ ىرجت تنأو »

 دق |! هلل دمحلا : ىناهبصألا هللا دبع لاقف « ناحجرب ليمت الو « ناصئقتب

 هركذب « 2'!ةراجتلا نم هتع انص ىلإ هعوجر ىلع لد ام ظفللا ةفاخس نم رهظأ

 كحضف . لاملا سأر نم نارسحلااو ليكلا ناصقنو نازيملا ناحجرو علسلا حبر

 نبا هيلع اهدقحو « دمحم نم ىناهبصألا فصتنا ام عرسأ ام : لاقو مصتعملا

 . « هبكن ىتح تايزلا
 وهو « بهو نب 2"! نسحلا لئاسرلا ناويد ىلع هدعب تايزلا نبا مدختساو

 2 كج لعب دج «نييومألا نيواود ىف هدادجأ مدخ ذإ ةباتكلا ى ميدق تيب نم

 . مهنيواود ى نولمعي هدادجأ ىلاوت نييسابعلا ىلإ ةفالحلا تلآ اذإ ىتح

 0 0 لضفلا نيواود قف بهو لمعو « ةكماربلل بهو هوبأو ديعس هدج بتك

 هتمجرتو بهو نب نسحلا رابخأ قرظنا (© ) ] . غه/٠ لاغألار ظنا )١(
 . 517/7٠١ قاغألاو ناكلخ . عركلاب نبأ ىف املس هيخأ هتمجرتو ١٠77 ص تسرهفلا اريحا ناك ذإ هيبأ ةفرح ىلإ ريشي (١؟)
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 نيواود ى ناملس هنبا لمعو « دادغب نومأملا لو.خد لبق ىفوتو نسحلا هيخخأو
 « نيواودلا كالت ىق لغتشا رخآلا وه هاحنأ نسحلا نأ ى كشن الو . نومألملا

 ريخ هب ضهنو « لئاسرلا ناويد هيلإ دنسأف ةباتكلا ىف هقذح تايزلا نبا فرعو

 « باتكلا ءافرظ دحأو احيصف السربم ًارعاش ناك » : ميدنلا نبا لوقيو « ضوهن

 هنكلو « ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىف ًارطش شاع دقو . « هلئاسر باتك ناويد هلو

 ىلإ هرخخؤن مل كالذلو «لكوتملا رصع لوأل تايزلا نبا ةبكن ذنم ناويدلا نع دع
 مصتعملا رصعو تايزألا نبا ةرازو ىق ناك امتإ ىباتكلا هطاشنف « رصعلا اذه

 نبا عم هلدابت ام ىوس « هل ةيناويد لئاسر انيديأ نيب سيل كلذ عمو . قئاولاو

 « ًارن نابتاكتي ةراتو ًارعش نابتاكتي ةرات امو « ركشلاو روازتلاو ةدوملا ف تايزلا
 لدنل ركشلا ىف ةلاسر هل قوسن نحنو « ةيزعتلا ف لئاسر ضعب كلذ بناجب هلو

 : 2١١ طمنلا اذه ىلع ىرجت ىهو « هنايب نسحو هتغالب رادقم ىلع اهب

 كال ىركش نإف « اهايإ هتدفأ ةورث وأ « اهيلإ هتعفر ةجرد ىلع كركش نم ١
 فلتلا نيب تمقو هب تكسمأ قمرو « اهتيقبأ '''ةشاشحو اهتييحأ ةجهم ىلع
 ء هدنع فقوي ىدسمو « هيلإ ىهستشنسي دح ايندلا معن نم ةمعن لكلف « هنيبو
 « فصولا تقاف دق ىلا ةمعنلا هذه الخ «فار.طلا اهيلإ ومسي ركشلا نم ةياغو

 انع تددر . ةياغ لك ءارو نم تنأو « ردق لك تزواجتو ركشلا تلاطو
 فتنكو ليلظ لظ ىلإ كنم أجلن نحنف « دوسحلا فنأ تمغرأو « ودعلا ديك
 . « دهتبملا دهج غلبي ىنأو ركاشلا ركشي فيكف « ميرك

 ”دوعت « ةغيلب ةزجوم تارابع ىهو « تاعيقوتلا نع نآلا ىح ثدحتن ملو

 ىف دارفألا تاملظت نم مهيلإ مآدقي ام ىلع اهب اوعقوي نأ مهؤارزوو سرفلا كولم
 « عينصلا اذه ف مههفارزوو سابعلا ىب ءافلخ مهاك احو ) مهاواكشو ةيعرلا

 ىواكشلا اومس دقو « اهنوظفحتيو باّتكلا اهبتكيو سانلا ىف عيشت تناكو

 اهيبشت عاقرلاب اهوعمسو« هتمالظو ىكاشلا ةصق نم ىكحت ال صصقلاب تامالظلاو

 ةفيلخ لكل ترث أ ةريثك تاعبقوت ةيبدألا بتكلا ف ترادو . بايثلا عاقرب اه

 نم ةعامج باتك ى حافسلا عيقوت كلذ نم « ريطخ ريزو لكو ىبابع

 )١( حورلا ةيقب : ةفاشحلا (؟) . 76/4 ديرفلا دقعلا .
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 ١ ةمعنلا ىف كراش ةدشلا ىف ربص نمد : مهقازرأ سابتحا نوكشي هتناطب

 "' يكيلع رسؤي نونوكت انك ٠ مهلماع نم ةفوكلا لهأل ىوكش ىلع روصنملا عيقوتو
 عيقوتو ©« '!كئابح ىف انرصقف كحيدم ىف تفرسأ » : رعاشل .ىدهملا عيقوتو
 ىلع نومأملا عيقوتو « 4” عستي ال كحرج واد » : ناسارخ ىلاول ةلاسر ىلع ديشرلا
 . « 2*!ةبارق لطابلاو قحلا نيب سيل ١ : ملظتم ةصق

 اذإ ناكو » ىكمربلا ىبحب نب رفعج ةعارب تاعيقوتلا ف عرب مل ًاريزو لعلو

 ذو رينادزي نب ىسيل نب ىلع ىكحو ( هتاغالب تسرودتو هلاعبتوب تسخست عفو
 لامعلا ىلع تضرتعف تجرخأ“ مث « فينو ةصق فلأ ىف عقوف ملاظملا دل هنأ

 فلاخي ءىش الو رركم ءىش اهيف دجو اف نيواودلا باّتكو باّتنكلاو ةاضقلاو
 ىدي نيب صصقلا ىف عقوب ىحي نب رفعج ناك » : نودلخ نبا لاقو 21 قحلا

 اهليصحت ىف ءاغلبلا سفانتي هتاعيقوت تناكف « اهبحاص ىلإ ةصقلاب ىبريو ديشرلا
 اهنم ةصق لك عابت تناك اهنإ ىلق ىح « اهنونفو ةغالبلا بيلاسأ ىلع اهيف فوقولل

 ملظنم سوب#ع ةعقر ىلع هعيقوت (4) هتاعيقوت نم ىرايشهجلا هل هاور امو « (1) رانيدب

 ىسيع نب ىلعل باتك ىلع هعيقوتو هقلطت ةيوتلاو ءهقدو 1 ناودعلا» : هسبح- نم

 « هتضغبأ ىذلا ءافولا انيلإ بسيتح » :هنع هتغلب ءايشأ نع هيف رذتعي ناهام نبا
 ع دقو اهب كنظ نسحت نأ مايألا ءازج امش « هتبرحأ ىذلا ردغلا ضخغبو

 هتاعيقوتب نيتسايرلا وذ لهسنب لضفلا رهتشاو . «ارابخإو ًانايع اهتاعقوو اهتاردغ
 ,(؟!ارصان مولظملل هللاب ىنك » مولظم ةصق ىلع هعيقوت كلذ نف «ةمكحملا ةغيلبلا
 اهميتاوخب لامعألاو اهماعب رومألا :٠ مزاخ نب ةمي زخ نب مبمتل باتك ىلع هعيقوتو.
 عانق ةربخلا تفشك كانهف « داوحلا ىرَسج ةياغلا ىلإو « اهتمادتساب عئانصلاو
 نم ةيآب نوعقوي اوناك اه اًريثكو . « 2٠ طقاسلا مذ قباسلا دمتحف كشلا
 . لاثمألا نم لثمب وأ رعشلا نم تيبب وأ ميكحلا ركذلا

 )١( ص ىرايشهلا (56) . ؟4/١١ ديرغلا دقعلا ٠١4 .
 ديرفلا دقعلا (؟) 4/ 60 . 5١١ص نودلخ نبا ةمدقم 1١07 .

 )( ص ىرايشهملا (م) . ؟١/ ع ديرفلا دقعلا ٠١٠ .
 . 7٠١٠ ص ىرايشهمخلا (9) . 5١/4 ديرفلا دقعلا ( 4 )

 : ٠17" ص ىرايشهحلا 5١9/4 . )0١( ديرفلا دقعلا (ه )



 ةيبدآلاو ةيناوخإلا لئاسرلا
 ىلا لئاسرلا دصقنو « ًاعساو اًومت رصعلا اذه ىف ةيناوخإلا لئاسرلا تمن

 باتع نمو ءاجهو حيدم نمو ةبهرو ةبغر نم « ىهرعاشمو دارفألا فطاوع روصت
 فيطاوعلا هذه تناكو «ةيزعت وأ ءاثرو حانمتساو ةثنهت نمو « فاطعتساو راذتعاو
 ىف امأ « رثنلاب .ىدؤت نأ ردانلا نم ناكو « رعشلاب ىومألا رصعلا ف ىدؤت
 : نارمأ كلذ هل حاتأو « محض بكنمب رعشلا رثنلا اهيف محاز دقف رصعلا اذه
 نم ةصاخنو « ةعئار ةداجإ هيف نوديجي نيذلا باّتتكلا نم ةزاتمم ةقبط روهظ الوأ
 اوناكو ةعساو ةفاقثب مهسفنأ نوذخأي اوناك ذإ « نيواودلا ى بتكي مهنم ناك

 ىلع «ةينف ةيانع نم هيف نكمي ام لك دشتحو هديوجتو مهمالك ريبحتب نولي
 ريوصت ىلع هتردقو هريباعت رسسيو رنلا ةنورم ىناثلا رمألاو .. افنآ انب رم ام وحن

 نم ةدقعم ةيقيسوم دعاوقب هطابترال رعشلل حاتت ال ةردق اهعيرافت عيمجي ىلاعملا
 اهونرمو هبيلاسأ نويسايسلا وأ نويناويدلا باتكلا ءالؤه عوط دقو . ةيفاقو نزو
 . ةفولأملا ريغ ةديدحلا ىناعملا نم ًاريثك لمحت نأ ىلع

 ؛ اهنع رّبع املاط ىلا فطاوعلا نع ريبعتلا ىف رعشلل رينلا تبث هلك كلذبو
 لجأ نمو « ءارعشلا رابكل ىتح حاتن نكت مل اهلعل ةيعاوط كلذ ىف رهظأ دقل لب
 ىرئس ام وحن ىلع مهرعاشم نع ريبعتلل ةادأ رينلا نوذختي ني ريثك مهنم انيأر كلذ

 ضرعل :ةحسفو ريبعتلا ىف ًارسي هيف اودجو مهنأكو « ةيهاتعلا ىلأو ىل اعلا دنع
 .هءادأ رعشلا عيطتسي ال امم اهقئاقد عيمجب اهب نوملي ىلا ىناعملا ضعب

 - نيواودلا باّتك هجّنبد امم ةريثك ةيناوخإ لئاسر بدلا بتك ىف رودتو
 ْ يف كات مهنم لكو « نوريثك اهيلع رواعت دقف ؛ ءابدألا نم مهريغو ءارعشلاو

 . ةينفلا هتراهم نم اهيف ثبي امو هتاغايصو هيناعمب فارطإلا لواحيو اهنم بتكي
 ضعب هل درفتسو عفقملانبا رصعلا اذه لئاوأ ىف ةعساو ةيانع اهب  ىدسعي ناك نميو
 نب ىجحي وخأ وهو « ىنراحلا دايز نب دمحم مهنمو « ىلاتلا لصفلا ف فحصلا
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 : 2" ركشلا ىف هلو « 2١١ غيلب

110[ 11011101 
 | قحو 2 (9كئالب ركش نم ”نتهتترم هب وه امع ربخُليو ىلوأ وه امب لوقت نأ

 , اهف «٠ مهيدل كتنم را يع اي يا

 كصالختساو «كنّدحتو ا نسحو «كيأر ليمج نم تيلوأو تيلبأ
 كمعن نم معنو ؛ دحتجلت الف تمظع كيدايأ نم دايأ ىف ... اسنأو ةقم هايإ
 ىف غلبت الو « اهظفح ىف اندهتجا نإو اهددع ىّصْني الو : ركدت الف ترهش

 6 اندنع أديو ءانيلع ةنم اهتدقتعا دقف « هتيدأت عولب ف انياد' نإو « اهركش

 . هانم فدسللا بو انيقب ام ةعينص كل نحنف

 نع ثيدح نم هتاباتك ىف ءاج امو ريبكلا بدألل عفقملا نبا ةمجرت تناكو

 ريوصت نم نوديري ام لك اهنم اودمتسي ىك باّتكلل ةريزغ ةدام ةدوملاو ءاخإلا
 نب لبحلا ةلاسر هوجولا ضعب نم كلذ روصيو « ةقداصلا ةقادصلاو ةقحلا ةوخألا

 :(؟”طمنلا اذه ىلع ىرجت ىهو هناوخإ ضعب ىلإ ديزي

 نكي ملام تالصلا ريخو « مرك ناوخإلا ةلص نأو قوشم كيلإ ىنأ ملعا »
 بتاكي ىذلا نإف « ءاخإلا حيحصتو ةدوملا ديدجتو ظفحلاو ءاجرلا الإ هجو اهل

 هعضو ءاش نإو ٠ ةحصلا ىلإ هب لام ًبحأ نإ . . . ةبغرلا لاح ىلع هناوخإ
 دّقف ةرورضلا لاح ىلع هناوخإ بتاكي ىذلاو . هب امهكلمأ ةبغرلاو « ةبغرلل
 ةروهشملا ءاعشششلا ةعيطقلاىلع سانلا نم ةمالملا ةفاّحع ثدحلا دنع ةلصلا عطقتسي
 . ءالبلا لهأب ةعيطقلا كلت ىف كلذ لصي دق هل ةدوم ال ىذلا نإف « هناوخإل
 ءاخإلا ةحص الإ سيل كلذ نأ ىلع دهاش مويلا كلاحو انلاح لثم ىلع باتكلاو
 ىلع ةمئاللا كلت ءالبلا ةلزنمل نومتاللا كمولي ال نيح باتكلاب ةثداحملا ىلإ قوشلاو

 تنك نأ لاغشألاب "لتعت نأ كايإ . عامطإلا ىف ةبغرلا كنم عضوت الو ريصقتلا
 « ةصاخ كب ةصاخلا رظعأ ناوخآلا ةلصو قحلا ءادأ نإف «٠ كسفن ةصاخ ىف

 )١( ص تسرهفلا ١7١ . )  ) 5ناسحإلا : انه البلا .
 برعلا لئاسر ةرهمج ( 4 ) . 7/4/5 برعلا لئاسر ةرهمج (؟) ١5/7 .
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 «٠ انل ىلا كلت كتصاخ نم هب ىغتست ىذلا ىف كرمأك اذه لك ىف انرمأ امنإو

 . .6 كايزو انقفوي هللاو «كرس انس ام سيلأ « كل انل ىلا هذهو « كلام انل نإف

 نيفحلملا نيد دوتملا لعجي وهو « ءاخإلا ةحص ريوصت ىف عستي هنأ حضاوو

 نم مهنمو « بوشم كلذل هؤاخإو « ةبغرلل اهبلطي نم مهنف ٠ افانصأ ةوخألا ىف

 هعطق هوركم هبحاصب ملأ اذإ ثيحب ء توقوم كلذب هؤاخإو ةرورضلل اهبلطي

 وهب لي 2 نانزقملا نيبرضلا نيذه نم سيل هءاخإ نإ لوقيو . ةعينشلا ”ةعيطقلا

 هوعديو ؛ حيحص مِلس ءاخإ
 ةصاخب هنع لغشب لتعي ال نأ

 لإ ها رصناو هسفن

 نع هفرصيو هبحاص لغشي نأ هل ىغبني ام ' صخأ قداصلا ءاخالاف هنوئش ضعب

 . هاوس ءىش لك
 ضعبب بوكنملا باو نع اهيف نوددحتي ةداعو « ىزاعتلا هيف اورثكأ امي.

 دقو « هئاضقب اضرلاو هللا رمأل ميلستلا نم هيلع ىغبني امو هربص نسح ىلع هلهأ

 نأ قدردو + .قورعلا م اماد اهنأو ايندلا مذل نوضرعي

 ء هيزاعت نم سانلا ريك اف « ةقونابلا هتنبا تن تتام نيح اديدش اعزج عزج ىدهملا

 : 2!)ةزجهملا ةلاسرلا هذهب نملعألا ىحب ىلأ نب ميهاربإ هازع نمم ناكو

 هللا قح مظع نم هنم ذخأ ايف هيلع هللا قح فرع 0

 وه كدعب قابلا نأو « كل ىابلا وه كلب ىضاملا نأ ملعاو . هل ىبأ اهف هيلع

 اف مهيلع ةمعنلا نم مضعأ هب 0 ايف ن نيرياصلا را نأو 6 كيف رروجأملا

 ظ . « هنم نفاع

 رضحتملا فنع نكلو« مهباتع ف نوفنسعسي دقو ءاقيقر اباتع اوبتاعت ام ًاريثكو

 باتعلا ى ةفيرطلا مهلئاسر نمو « شدختي ال هنكلو "سمب دق ىذلا بذهملا

 ىلإ حيبص نب فسوي ةلاسر روعشلا ةفاهرو سحلا ةقد ىلع حوضوب لدت ىلا

 ] : 257 لوقي اهيفو « ىنراحلا دايز نب دمحم

 تبغر هذه كتجرخ ق هللا كمركأ  كتيأر « كطاحو هللا كظفح و

 ظ (؟9 ةلسملا ىخأ وأ ةوسلسلا ىذ عطق انتعطقو « كربخ انغالبإو « كبتكب انتلصاوم نع

 )١( نييبتلاو نايبلا  . /4/ 5ص١67 .
 لالملا : ةلملا (؟) (ءارعشلا مسق ) و لوصلل قاروألا (؟) .
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 ثيحب كدنعب عقوف ٠ اقاوت انم دعبلا ىلإو ءاقاتشم انتقرافم ىلإ تنك كنأك ىح
 نكي نإف « انم ةحارلا ةذل ىرخألاو « ةيالولا ةوالح امهادحإ : نيتهج نم بحت
 لوقأ ام ىردأ امو . . نيقي ىلع كانسبل وأ « نيلمجم كانعطاق هانيجر اه كلذ
 ةثداحم اهنأك ىتح « ةموهفملا رارسألاب بمتسعلا نع ةثدحنلا بتكلا كرت كرايتخخا ىف
 نادبألا تناك نإو « ةدهاشم اهب بواقلا»و « رودلا ىلنان: ىلع « روضحلا

 ةرارم نم كتبصأ دقو « ءافولا ًزع امبدقل « ءاجرلا كيف بذك نئلو « ةدعابتم
 كتانعإ «٠ تدرأ ىنأ نمهوتت الو « ءافج الو ةعيطق ىلع هدعب ميقت ال امب باتعلا

 ,روذعف تعطق نإو« روكشف تلصو نإف «ىلاتكب كيلع ىرزأ نأالو « ىباتعإب
 ) مالسلاو

 نفت دقو « ةلاسرلا كلت ى حضاو ريبعتلا ىف هتقدو هقيمنتو فسوي قنأتو
 هراذتعا ىف ثيللا نب دمحمل ةلاسر نمو « راذتعالا روص ى ذئنيح اليوط باتكلا

 :17ةيور الو نيبت نود ةئطاحلا نونظلا ضعب هب "نظ صخشل
 ىذخأ كلعسو امل ملع ةقيقح ىلع هيف تنك و نظب قديخأت نأ كغس قنكو

 ةعساو بلقلا ءاديوس ىف نماكلا بنذلا ىلع ةبوقعلا تناك واو « هيلع ىباقع الو
 ىلا بواقلا ىف لقتني ام لمعلا نع بوينلا تبجح اف ناكل برلا ركح ىف كل
 «فقتو « ىنع كسمت نأ ىلإ كوعدي ام لاقتنا اهعبتي امير الإ « لاح ىلع تبثت ال

 . ( فرصتي مأ ىأر نقع فرعت ىح

 ناسنإلاب ملت ىلا رطاوحلا نأ وهو « قيقد ىبسفذ ىععم ىلإ ريشي وهو
 رطاوخو تاظحل نيب لقنتي ناسنإلا ناك كلذ لجأ نمو « لاح ىلعتبنت ال
 دقف « اليوط شاعو هيف تبث اذإ الإ رطاخب ناسنإلا ذخأ حصي الو « ةضقانتم

 رهتشت حل فاطعتسا ةلاسر لعلو . ةعجر الو ةبوأ نود ىضمي و عيرس رطاخ هب رمي
 فيطعتسا ىلا رعاشلا ةبايسس نب 27 مهاربإ ةلاسر ترهتشا ام رصعلا اذه ْف

 ىلع هاضرتي هيلإ بتكف « اًنئيش هنم ركنأ دق ناكو « ىكمربلا دلاخ نب ىبحي اهب

 . 9 هلك'اشلا هذه

 ص ىرايشهجلل باتكلاو ءارزولاو ه/١ . ١88/5 برعلا لئاسر ةرهمج )١(
 م ٍط) ىناغألا ىف هتمجرت رظنا (؟)

 . ١5هر/ نييبتلاو نايبلا (؟) نييبتلاو نايبلا رظناو 88/١1١ ( بتكلا راد
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 « لضافلا ريزولا « دادجألا دجاملا « 2"! دانزلا ىراولا « داوحلا (١١ديصألل و

 ريرضلا سئابلا « ريجتسملا نيكتسملا نم «24) ل.حالحللا بابا « لذابلا 07 تلا

 « ةماعلا ةمحرلاب « ريبكلاو ريغصلا ىلإو كيلإ « ريدقلا ةزعلا اذ هللا دمحأ ىنإف

 محرسي نم هنأ « ملعت كت نإ 'ملعاو « ملساو ”مدغاف دعب امأ . ةماتلا ةكربلاو

 , 220 مدمعسي ال فورعملا عنصي نمو « مغي نسحي نمو « مرحي مرحب نمو محرم

 « موقأ ال امي « ىنع كتلفغو « ىل كحارطاو « "ىلع كبضغت « "ىلإ قبس دقو

 «حيربيسم تيمب الو « حيحص ىحب تسلف « دقرأ الو هبتنأ ال « دعقأ الو هل

 ظ : تلق كلذلو « كيلع كب تلمحتو « كيلإ كنم هللا دعب تررف

6. 0 . 8 ٠ 

 (ءاجر ىد وبنذمب تخانأف ىناطخ كيلإ اثح ىب تءزسأ

 ىلا . 3 2 9

 ءاطع لضفو هنعاوفع كنم ىجري كيلإ وبهار بغار

 ءاوَسب هبنذب رقم ب ات نمو رصأ ْنَم ام ىرمعلو

 ىرت امف دهزت ال نأ  ريخ ىف كاقبأو « بحت ام هللا كارأ  تيأر  نإف
 لا 1 .ً ] : ُ

 ا ةزيحسب ىم سيل كلد نإ 6 ىقعضتو 6 ىللذتو 6 ىعشحنو ع ىعرضت نم

 6 عشختتو ءللذت هنكلو « (4) عادختو « عنصت دّيصت هجو ىلع الو « ةعببط الو

 نم الإ كلذ قحتسي ال نم عشاخ دلو نيهسم الو (1) عراض ريغ نم عرصتو

 .ءالا لاا .
 ظ « فرشو ةعفرو زدع هل عرضتلا

 ظحاحلا لوقيو . هلصوو هنع ىكذرو « همرج نع امع ىح ىبحن اهالت نإ امو

 ةغالب ىهو « اهتغالبب اباجعإ « ةلاسرلا هذه نوظفح اوناك دادغي لهأ ةماع نإ
 . َ م . ِِع شع

 ىلع حوضوب لدي ىذلا قيشرلا عجسلا اذه نم ةبايسس نبا اهيف ىرجأ ام ىلإ درت

 نأ نود ديري امك اهيف فرصتي ثيحب « هناسل ىلع ةعيط تناك تارابعلا نأ

 ةوطخ عمج : ىئاطخ . ةعرسم : اثح (5) .اممشو ةفنأ هسأر عفارلا ديسلا :ديصألا )١(

 . تماقأو تكربأ : تخانأ وهو ( هنم رانلا جرخم هلصأ :دانزلا ىرأو 6

 . ةعيبط : ةزيح )0( . ةمب زعلا ءاضم نع ةيانك

 . عاذج :.عدخت (8) . ةفنأ ءوامملا : مشألا (؟)

 . ليلذ : عراض () . ةءورملا وذ عاجشلا ديسلا : لحاللا (:)
 . هتأفاكم مدعيال ديري : مدعيال 60



 ] ] 5ك

 هبوردو عجسلا تارمم نم ال هراتخا ام عم ىّتح « ءىث اهنم هيلع ىصعتسي
 ظ 0 . ةقيضلا

 « تسلا ةينوخإلا ةباتكلاو رعشلا ف مهتعارب نيب اوعمج نيذلا ءارعشلا نمو
 نع لقت ال ةباتكلا ىف هتردق تناكو نيهبانلا رصعلا ءارعش نيب هل انمجرت دقو

 هين أعم . عماسلا عورد نأو زاجيإلا ىلإ اًعيمج امهيف دمعي ناكو « رعشلا ىف هتردق

 هعجتنا قيدص ىلإ هب بتك ام هتباتك قى كلذ دره أمنمو « هبيل اسأي ةغورت اك

 . (١)ةلاكاشلا هزه ىلع « ةبدجم ةحيحش مايأ ف

 تنك كنإف « ةنلباو هناوضر ىلإ كب "تمي هلعجو كءاقب هللا لاطأ دعب امأ »

 « اهيلإ بولقلا حيرتستو « اهب سوفنلا جهتبت مركلا ضاير نم ةضور اندنع
 أاراخداو « اهترضحخ ىلع ةقفشو ©« اهترس هزل يا 3١( ةعنجتلا نم اييفعل انكو

 ”دتشا ؛ فسوي ىمذلس نم ةعطق ىدنع تناك ”ةنس انتياصأ ىبح ؛ اهترمثل

 , اهقررب انتنفلخأو « اهمويغ انتبذكو « (؟اهسّطق تباغو « ''"اهبساتك انيلع
 9 ديدش كايإ ىعاجتناب انأو « 2*!كّتعجتناف « اهيف ناوخإلا حلاص اندقفو
 . دساحلا نيع ىطتغتت كنأو « 2"دئارلا عضوم كنأب ىملع عم « كيلع

 ١ اذإ ميركلا نأ ملعاو ٠ . لهألا "”ةمؤح ىف الإ كدعأ ام ىنأ

 7 انأو « هتمه رهظت لو هدوج فرعي مل ريثكلا هنكمي ملو ليلتلا ءاطعإ

 : كلذ ف

 دوجلا رهظي مل َةَعْس ىلع ُردقت ١ ملو ليلقلا لذب نم تهّركت اذإ
 عٌدومحم رهف ارقف دس ام لكف ٌهتلق كئنمت الو لاوثلا كثب

 هرطاش نأ ةقيقرلا ةااسرلا هذه أرق نيح هقيدص ىف هريثأت نم غاب هلإ 10

 دصقي ناك ام ودن ىلعو . همتاخ ةميق فصنو هيلعن ىدحإ هاطعأ ىح هلام

 نيتيب تزواجت املق تاعوطقم ى اهغوصي ةفيرطلا ةقيقدلا ىناعملا ىلإ هراعشأ ىف

 . :كقررمسو كالا تبلط+ كدبقنا ( هو هيام لامألا 1
 بلط ىف موقلا مدقتي ىذلا : دئارلا (1) بلط اهلصأو عما حا

 ] . بشعلا : . لكلا

 .عضوم : ةموح (107) . اهطحقو اهءوس : اهلك (9) :...
 .لكأتام دجتال ةطقلاف «:بدحلا نع ةيانك ( 4 )
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 0 نيرطس زواجتت ال دق ةليلق تارابع ىف اًيلاغ أاهغوصي وهف , هلئاسرب عنصي ناك

 نم يا اهلعجي ام ةردانلا روصلاو ىناعملا نم لمح .اهتلق عم اهنكلو « ةئالث وأ
 200 ناطلملا باحصأ ضعب ىلإ هب بتك ام كلذ نم « ةيسابعلا ةغالبلا تايآ

 رقت وه

 .للع سس الاس (؟”اهيلبو نكيلف َن ع تقربأ لق كدعو بئاحس نإو كعب امأ 9

 . . 0 ماسلا 6 للطمملا
1 

 0 تارابع ىف اهمسري فيكو اهمتتسي فيك فرع ةفيرط ةروص ىهو
 ضعب ىلإ هب بتك ام كلذ نمو . اهيف رظنلا رركيهلعجيو اهئراق رهبي 3
 :(59 ةثداح ةوفج دعب هتدوم ةلصاوم هلأس هناوخإ

 لو « كيلإ ةبغرلا هجو لذبأ مل ىعع كاولس لثمب كيلإ قوش مصتعا ول
 ردق مظعل « كتوسق انلمتحاف ءانشتبابص انتفختسا نكلو « كيدامت ةرارم مشجتأ

 .( هئاطبإ نم انقوشأو « هئافج نم انتلصل ”صتقا نم قحأ تنأو « كن دوم

 لب « ءاجملا نف ىبح «رعشلا نونف لك ف رثثلل باتكلا مادختسا عستاو
 ىباتتعلا دنع انيأر اك رعشلا ىلع انايحأ هنو رثؤيو هنومدختسي اوناك ءارعشلا ضعب نإ
 مهمظن نم رعشلا تايبأ ضعب اًننايحأ نوبتكي ايف نوكلسي اوناكو «ةبايسم نباو
 ةلاسر ى امفنآ انب رم ام وحن ىلع « اهلبق اهانعم نوردني دقو « مهاوس مظن و وأ
 نب لضفلا ءاجه ىف ةيهاتعلا ىلأل ةلاسر كلذ روصي ام ريخ نمو . ىلامسعلا
 ريغ اًمدر هدرف « هرعش ضعبب هلاون بلطو هدفرتسا دق ناكو « ةدئاز نب نعم
 :(©9ةلاسرلا هذهب هيلإ بتكي هلعجو هبضغأ امم « ليمج

 دمحلا عئارذو لمألا بابسأب 2*”كلئان بلط ى كيلإ تلسوت ىلإف دعب امأ
 [ دقو + تيررشت هيفا اعاد مهن تددزاف « ىنغلل ءاجرو رقفلا نم ًارارف
 كلاؤس ىف تأطخأ ىنأل « كنيبو ىبيب 2")ةمئاللا تمسق دقو . تدّعبت هيف ام
 نع تيهشنو ٠ مهتلأسف لخبلا لهأ نم سأيلاب ترمأ 0ع
 : : لوقأ كلذ قو « مهتعنش 3 ةبغرلا لهأ عن

 . 7/4 ديرفلا دقعلا ( 4 )
 . ءاطعلاو دفرلا : لئانلا ( ه ) .ريزغلا رطملا : لبولا (7 )
 . موللا : ةمئاللا (1) . ١١١ /:؛ بادآلارهز (؟)
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 عونم لاوثلا روظحم لخُب ىلإ ىكردم وه ىذلا رقفلا نم تررف هر 2 . 5 ه رق 5 5 و 1
 عونق ريغ هاقلت نم كلذك ىعماطم بغ نامرجلا ىبقعاف ْ 6 2 د 0 0

 عيدب ٌريغ لضفلا لهأ َلَذَب امك هلام لخبلا ىذ عنم ,عيدب ريغو
 )0 ميدتو ظفاح نم مهضارعال مهمدجو لاجرلا تك تتنأ ا ش 5 0 5 هع م ف ف يك

 رثكأو « اعذل دشأ هدجي رثنلانم اهلبق ام ىلإةعب رآلا تايبألا هذه نرقي نمو
 ناك رعشلا نأ انب ل 4 ةيهاتعلا 0 هدب رد ناك ىذلا ءاجملا ءادأ لع ةلورم

 الو ةقشم هيف دجب نكي ل هنأو هرصع ق رعاشل فورعي مل اناليس هناسل ىع ليس

 رشلا عيطتسي علا ةيفطاعلا ىلاعملاب هدنع ضهني اال وهف كلذ عمو 6 ادهج

 رصعلا اذه ف قر هنأ ىل اع ع ةح.ضأو ةلالد لدي امث 6 ةلوهسو رسي ىف اهءادأ

 هئادأ لع ةغللا ترم املاط ىذلا صلاخلا ىطاعلا لاهغلا َْق ىبح 0 اعساو ايفر

 « ىناعملا قئاقد نم باّستكلا طبنتسا امب ةيلقعلا ةذللا هيف جوازتت قر وهو « ارعش
 مهظافلأ ىف اوثب امو روصلاو سيساحألا قئاقد نم اوطبنتسا امب ةيروعشلا ةذللاو
 لواحيل ىتح « لمحلاو تارابعلانيب لباقتلا لامجن مو غيصلل رايتخالا نسح نم

 قى تقولا ض 26 2 ١: ىلإ 5 هيف ةباتكلا نم تاكل را امثو
 اثو « ةيحتسملا ةرماسملا ف وأ نايقلاو نينغملا عامس ف وأ بارشلا قف وأ وهللا

 ١١( هبطصي ىك هئاقدصأ ضعبل لهس نب نسحلا ةوعد هوجولا ضعب نم كلذ روصي
 ] : 29” رطمت ملو ءامسلا هيف تماغ نجد موي ى هعم

 ”لوق هنأك هدعب و رطملا برقب اذه انموي ىف سأيلاو عمطلا ّقفاكت ىبرت امأ ١

 وو 7 5 0 .
 تلختو ائئيب | امم تيلخت أمدعي هزعب ىابهتو ىإو

 "”تّلحمضا ليرقملل اهنم ناب املك ةمامغلا لظ ىجترُملاكل 0 نك

 1 املا
 : 10/1 بادآلا رهز 1
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 ؛كنيبو ىنيب كتسه ىأتلا باجح تيلف «كلاقل ىف الإ ىتينمأ تحبصأ امو
 ىكرح طاشن تشعب و «هفديحتت لو ىلقعب تعقوأ تاجاجز ثراد دقو هذه ىتعقرو

 اذه رطمي رورسلا تمرح ذإءكربخ راسب ًارورس ىراطمإ ىف كيأرف « باتكلا

 ْ . « هللا ءاش نإ امتفوم مويلا

 اضيأ اهنم او رثك أ لئاسرلاو بتكلا نم ةرايز ل١ بلط ىف اوريكلا ام وحن ىلعو

 باحصأو ءارزولا ضعب ىلإ وأ مهئاقدصأ ىلإ اهب نولسري اوناك ىلا ايادهلا عم

 ضعب ناتح وأ دايعألا نم ديع لثم ةيسانم ةداع ال نوراتخس اوناكو « ناطلسلا

 « هدالوأ 1 ناتحخن ىلع مزع ىكمربلا ى ندع اذا نم ىوري ام كلذ نم « دالوألا

 او'اك نم ضعب فّرظتو « هتردقو هلاح بسحن مونم لك ةاودلا هوجو هيلإ ىدحأف

 ءاعوو اييطم احلم م ذأ ٠ نم ءاعو ًالِف ءهتره روصق ىلع ةلالدلا هيابسأ ن

 6 )| هذه امهعم بتكو از طعب 10|” اناث

 غولب ىلع « ةردقلات دعاس وأو « ةداعلا تفعسأل « ةدارإلا تمت واو

 نكل « كتمارك ىف نيدهتمما تبعتأو + كلتدع لإ قابلا كفدقتا هب ةنيقلا

 ةاهابم نع 07 ة دل 0 ترق « ةمعنلا 0 ةاواسم نع « ةردقلا ىل تدعق

 2« ركذ اهيف ىل 5 ١ ربل ةفيحص ىونطست نأ تيشخو «210 ةدكمملا لهأ

 وهو هتفاظنو هبيطب ب متستخمملاو . حملا وهو هتكربو هدم حتستفملا تذفنأف

 راصتقالا" صصخغ اعرجتم « ريصقتلا أ ىلع ًارباص «ةرذعملا دب اطساب « هل

 الو ىضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل ) : كلذ ىف ىرذعب ”مثاقلا» « ريسيلا ىلع

  لوبقب هيلع نانتمالا قف عراض فيتو اواو ( حرح نوقفني ام نودحي ال نيذلا ىلع

 ظ . (« هتءارج نع ضارعإلاب هياإإ ناسحإلاو « هترذعم

 ًالميو ناءانإلا عِرْممُتِي نأ رمأ ةعقرلا أرق املف « ىبحي ىلع ةيدهلا تضرُمعو

 . هلايب نسحو هتغالبو امهبحاص فطلتب اباجعإ « مهارد رخآلاو ريناد امهدحأ

 . ليحلاو فويسلا اودهأ امبرو « ةنيمث افحتو ًارطعو اًمبيط هاياده ريكأ تناكو

 : 2"! هيلإ بتكو اسرف نومأملا ىدهأ رهاط نب هللا دبع نأ ىوريو

 لانو هدا 0 ام را مط كج هسا قرا
 )١( ةردقلاو ةعاطتسالا : ةنكملا ( ؛ ) طاوطولال ةحضاولا صئاصخلا ررغ .

 بادالارهز (ه) ْ . 5 غ8 ص ٠/١٠7 .



 ه 6٠9

 رواجيو ؛'"ءادمعّصلا ف بنارألا قحلي « سرفب نينمؤملا ريمأ ىلإ تثعب دق ١
 طّبأت لاق اك وهف « ءاملا ىرّدج ''رودحلا ىف قبسيو « ءاوتسالا ىف ءايظلا
7 2 

 م9 كرادتملا وُدَش نم نرتب نسب يح شت خيرا و

 مهسولج نيح ءافلخلا نوثنهي مهف « ةبسانم لك عم ىناهتلا نم اورثكأو
 ؛ مكحلا ديلاقم ىلع مهئاليتسا نيح ءارزولا نوئنهي مهو « ةفالخلا ةكيرأ ىلع
 محب نوئنهي مهو ظ دالوألا باجنإب نوثنهي مهو « نارملا دقعو جاوزلاب نوئنهي مو

 ىلع رفظلاب نوئنهي مهو « هكسانم ءاضقو جحلا ةمعنب نوئنهي مهو ؛ تايالولا
 ضرأ نع هجورخب مصتعملا اهيف أنه ةلاسر نم ىدهملا نب مهاربإلو « ءادعألا
 : (2ةيرومعل هحتف دعب مورلا

 نيكرشملا باقر اهب لذأف « هتوزغ نينمؤملا ريمأل مع ىذلا هلل دمحلا»
 امتاغ املاس ”ةنبوألا هل هللا لهس مث « نينمؤم موق رودص اهب ىفسشو
 هنإف « هاضرب افقوم هب هفقيبل « هاسني الف هاصحأ امم هل هللا بتكام هلئنسهجلو
  ةّسحلبا مل نأب ملاومأو مهتسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ ) : كوقي لجو رع
 «نآرقلاوليجنإلاو ةاروتلا فاسق هيلع دّدعو « نولتنقسي ونولتسقسيسفهللا ليبس ىفنولتاقي
 زوفلا وه كلذو 7 معياب ىذلا كعيبب أو رشبتساف هللا نم هدهعب ىفوأ نسو
 ْبَصَو هاقوو « ًارحتبو ارب دنعبلا حزان نينمؤملا ريمأل هللا ىوطف . ( مظعلا
 ىبح « ايعار هظفحب هنع عفادو « اًثلاك هتسارحب هطاحو ؛ ًارعو و الهس رفسلا
 هتيعر و ةصاخ مالسإلا نع هازجو « هرارق نم نطولاو « هراد نم لحم ا ىلإ هي دؤي
 . ( ةفاك

 هنع او ربعو هيف اوبتك الإ رعشلا نونف نم انف باتكلا كريي مل وحنلا اذه ىلعو

 اورهظُي نأ اوعاطتسا املكب نيلواحم « ىرخأ ةرات نيبنطمو ةرات نيزجوم مهتاباتكب
 فصول نوضرعي ءارعشلا لثم اوضم دقو « ءادألا ىف مهننفتو مهتعارب ىلع ءىراقلا

 . عباتتملا : كرادتملا © هودع : هدش , مستمي : قرخنم . قأشلا دومدصلا : ءادعصلا 10(
 . 2/4 برحلا لئاسر ةرهمج ( 4 ) . ميرسلا ىرحلا : رودحلا (؟)
 . دصقي : ىحتني « هتاعامج : حيرلا دفو 6



  مدأ

 ةنس بقع راطمألا فصو ىف ةديج ةلاسر ديزي نب لبحبو « اًنايحأ ةعيبطلا

 هذه ىلع ىفمت ىهو « سانلا سأيتسا ىتح عرضلاو ثرختا تكلهأ ةبدجم

 : (١)ةلكاشلا

 انيأر ام نسحأب هللا هلزنأ رطم 29 ىلوب ةمحر ”ةدئاع هلل نم انل تداع ٠

 2" ةمي د ىلإ الإ هدوج ىوعرسي الو «هريزغ رتسفسي ال« 01 دوج الباو «رطملا نم
 6 ا هؤامس انيلع تماقأف « دوعت امير ًاريسي اهيلإ ىخارن ع ةمب د نع

 (9)رقلا نم روتفو حيرلان م نوكسب اهرطم عطقنا مث «سمشلا بورغ ىلإ كلذب

 عسوأو 6 ةمعنلا غيسأف « هقزر هب طسبيو « هتمحر هب رشني ؛ مظع هللا نم لضفو

 , (ة)هثالآ ىلع دومحم هللاو وصلا فراعم هللا دمحم 2(" قثوأو « ةكربلا

 ”ةدسلا هب تلبقأ ىذلا دعب هتمحرو هانكس نم لزنأ امو 2217 هئالب ىلع روكشم

 ءوسو )١١( طونقتلا نم ”سانلا غلب ام ةدشو «راطمإلا مدعو طحقلاو «٠2!ةّنيرسبلا

 ظ . « نونظلا

 مهرعش ةعور نوفصي اًنايحأ اوناك ءارعشلا نأ رعشلا نع انثيدح ىف انب مو
 ًاديدرت مهراك أ نم :م نأ فورعمو « ةيرعشلا ءىلآللا» رردلا طابنتسا ىلع مهتردقو

 ةعيدب ةلاسر هيلإ بتكي بهو نب نسحلا هقيدص ىرذو ؛ مامت ابأ فصولا اذهل

 هامات ضعبب انامحأ هم هصخي ناك ىذلا عئارلا هرعش فصو اهعوضوم لعج

 « روهشملا هملقل هفصو قف تايزلا نبا ولا « هتغالبب ًاديشم

 هيلإ بتكف « ًارعش ال ًارين رامضملا اذه ىف هيراجي نأ ىأر بهو نب نسحلا نأكو
 : (١١!ةلاسرلا هذه

 دصنقي ام لثم « ماظنلا ىف نايبلا نم ىذتحت هللا كظفح - تنأو

 ق هب أت تنك ذإ هللا كزعأ - كل لضفلاو ماهفألا ف قونلا نم رع

 « هدقعتم ”لحستف « راعشألا موظنم ىف « راصتقالا ةياغ ىلع « رادتقالا ةياغ

 )١( بشعأو تبنأ : انه قثوأ (7) . 1*ا//#8 برعلا لئاسر ةرهمج .
 معتلا : ءالالا (8) . ةعفد دعب ةعفد طقسي ىذلا : رطملا لو (؟) .

 ناسحإلا : انه ءالبلا (9) .ريزغلارطملا : دوحلا (؟) .
 ) : ( دعر الو قرب نودب رمهملا رطملا : ةممدلا . ) )1١ةبدحملا : ةيربلا .

 ) ةبصنم : ةلهتسم (ه . )١١( سأيلا : طونقلا
 . 748/9 بادآلارهز (١1؟) . دربلا : رقلا ()
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 هجرختو 2« هدودح 2 لصق 3 هراونأ ولجتو « هراطشأ مظنتو 2« هدرشتم طب رتو
 « لوطيف ادقعتمالو « سبليف اسكر ءدشم هتسبتقا أمهم هب ىنات ال مه . هدويق ف 2 هو ساراس مه ري “ 5 ٠ سا

 «لاقملا اهيف حّرشتسيو « لاثمألا اهب برضنت ةزجعملاك وهف « لوحيف افلكتم الو ريباسش نه
 . « ةدفاو كدئارفو ةدراو كاياده هللا انمدعأ الف

 ءانث نم مهرعاشمو مهفطاوع اهب نوروصي اوناك ىلا ةيناوخإلا لئاسرلا هذهو
 مهعفد داهت وأ ةثنهت وأ ءازع وأ باتع وأ فاطعتسا وأ حانمتس هسا وأ ءاجه وأ

 ىهو « ةصلاخلا ةيبدألا لئاسرلا هبشي ام ىلإ اهب اولودتي نأ ىلإ اهضعب ى مهننفت
 اهقيرط اهل حضوتو اهقالخأو اهءاوهأ روصتو ةيناسنإلا سفنلا لاصحخ لوانتت ىلا
 ةلاسر كلذ روصي ام ريخ نمو . رشلا ىواهم ىف طقست ال ىبج « ريخلا ىلإ
 امهنيب دقعنت نأ اهيف هيلإ بلط عفقملا نبال ةلاسر ىلع اهب دز: لا قاب نيك
 :(ةلكاشلا هذه ىلع اهلهتسيوهو « دادولاو ةوخألا بابسأ

 هبي رقتو ةشحولا نم هسينأت ىف هلمتحمي نم ءاخإلا عضوم انيأر امل انإف دعب امأ »
 ةفرعم نود هنيع ةفرعع ضرنمل ةبرقلا ىف ماحرألا ىوذ نيب هتكراشمو ةدّمع ملا ىذل
 « ءافولاب الإ ءاخإلا مسا قدحتسي ال هتبسن ىف هاندجوف ءاخإلا انبسنف « هتبسسن

 مركلا ىلع ايوتحم هاندجوف عربا ىلإ انا بستنا هانيسنف ءافولا ىلإ هنع انلقتنا ين

 نم ددعلا هيلع ىقأي ال ام رئاسو (”ةناكأ زلاو ةباجدلاو ءايحلاو قدصلاو ةدجللاو

 هاندجوف «ءاخالا ىلإ ا دف ةيرخلا اذه نم هيف اندعصأ ىف انردحتا م .دماخملا

 كلاسم ءاخإلا بجوتسا املو . هقالخأ اهلك ”لاصحلا هذه "نم الإ هب موقي ال
 . ريدقتلا ماكحإو ىورتلا باوص ىف عضاوملا هل ريختن نأ انبأر اهلك ةدمحملا
 عامج ناك ذإ - بجوتساو «هلذب دعب مدنلا نم 'نسحأ هب سايتحالا نأ انملعو
 هب انبستحا امف سانلا ناكو ءاهيلع "لمحت ىلا هلماحم هل رديختن نأ  دماحما
 ريدا نا دز رينا سحفلاب انوردع فتصتا .«.نيفص لعداشألا نم سينغ.
 اوم دقق « ءاهتنالا ف ةعرسو « ءاخالا ىلإ ةعرس ووذ مه فئلصو « مهنأش نه

 « ةبحللا لجاع اواحشتساو « ةيوردتلا باب اوكرتو « ةدوملاب اولجعتساو « ةمعاللا

 . سحلا قدص : ةناكزلا (؟) . 5ا//78 برعلا لئادر ةرهمج ( ) ١



 هوا“

 ريصلا الإ (17نور ذلعملا لح و عةمال لأ كلذب اوناكف 4 ةّمثلا لجأ نع وو

 .( ةحجاحملا دنع رذعلاب دادعتسالاو ىأرلل لامعتسالاو كلت ىلع

 ؛ هل هدادوو عفمتملا ن "ب ال هثاخ] نع انه ثدحتي ال دايز نب ىحن نأ حضاوو

 رظني لق وأ « ةماع ةرظن هيف رظني وهف « ءاخإلا نع ماع اثيدح ثدحي امإ

 ىغبني امو ةدرجغا هتقيقح نع ثيدحلا ىلإ أهيف عفترب ةيلك ةرظن وه ثيح نم هيلإ
 هاريف «هرهوج ثب ىف لغلغتيو« ردبلا ىلع وقي هاريو . ءافولا نم هل "لتفتكي نأ
 ىذلا مركلا اهتمدقم قو اونودب ا مع ال ةليبنلا لاصحلا نم ةعومجم ىوتح

 قدصلاو «همد هخأل لذبي خلا لعجت : ىلا ةدجنلاو « هلام هيخأآل لذبي خألا لعجي

 هبيحاص “فكي ىذلا ءايحلاو « ةريرسلا صالخإو بلقلا قدص ىلع لدي ىذلا

 يحاصل ”لئفثكمي ىذلا ”سحلا قدص وأ ةاكزلاو « رمألا ةقيقح نيبتو ىأرل نسحب اهبحاص طوحت ىلا ةباجنلاو ء بضغلا روسو بدألا ءوسو لواطتلا نع
 عيمجي ىلحتلا ءاخإلا بلطتي ناك امل دايز نب ىبحي لوقيو . ىأرلاو لوقلا باوص
 سحتي نأو هيخأ رايتخا ىف ىّنأتي نأ صخش لك ىلع ناك ةديمحخلا لاصحلا
 سانلا "نم هلوح ”نسمو . هب هسفن ذخأي ام وهو « ءوسلا خآلا ىف طروتي ال ىح
 فنصو « ناوخإلا ريخت ىف هيأر نوري نمم مهنأل هنورذعسي فنص : نافنص
 « هقحتسي ال نمو هقحتسي نم ىلإ موئاخإ لذب ىلإ نوعرستي مهنأل هنورذعي ال

 اهعضاوم اهب نوبيصسي ال ذإمهتقادص ىوذتو واخ صخب ام ناعرس كلذلو
 . ةوخألاب نيريدحلا ناوخإلا نم ةحيحصلا

 عوضوملا ىلإ ىلعأ نم رظنلاو ديرجتلا نم وحنلا اذه تحسن ىلا لئاسرلا نمو
 ىلع اهحتتفي وهو « باتعلا ىف ديمحلا دبع نب ناس ةلاسر هيف ثدحتت ىذلا
 01 :روصلا هذه

 ف را 55 : مهقالخأ ىف ًاراوطأ دابعلا لعج هللا نإ دعب امأ »

 مرح نم : :اهيف 00 نولمّعمي و اهيلع نوفل آتي اًرومأ مهنيب لعجو مهروص

 عر اهنواوادتب ةوحخأو أو «اهنوطاعتي 5 دوو ( اهنوعزانتي ٍقوقحو « اهب نولماجتي

 )١( برعلا لئاسر ةرهمج (١؟) .رذع هل نم : رذعملا 8/١١ .
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 نم سيل « ةنايخب ”صتقتتثتو ء ريصقتب حّئيضنو « ةنامأب ىدؤتو « ءافوب 2 69
 ءهسفنل لضفلا نم هب ذحخأي ايف اهل ىدؤملا نم دعسأب اهنم ظفح اف هيلإ د

 نإف « هيلع ريصقتلا نم ”لخ' دي امف اهعّيض نمم ىشأب هنم تسعيض نم سيلو
 هناوخإل ءافولا عيض نمو «هريغ ريصقت هيلعلخدي امنإف هيأ نم ءافولا هأطخأ نم
 الو « الدب هناخخ اذإ هيأ نم دحي ءرملاو « هسفن ةّصاخ ىف ”صقتلا لخدأ دقف
 ظ 9 0 عيطتسيال صقنك هب لدبتسي ”صقن سيلو ءالوحتم هب ترصق اذإ هسفننع دجي

 هنأ ىريو « ةوخأو ةدومو قوقحو مرح نم سانلا نيب امع ثدحتي ناسغو
 ةنامألا نم اهل دب الو « مهدوهع ناوخإلا ىلع ظفحي ىذلا ءافولا نم ةوخألل دب ال

 اهلا دب الو « ةلوذرملا ةعيطقلا نيبو مهنيب لوحتو ناوخإلا نيب ةنايحلا عنمت ىلا
 موقي ال نأ ىلع سفنلا نيطوتو ةقثلاو ةنايصلا نم اهتابلطتم عيمجي ضوهنلا نم
 وهو ةقدلا ةياغ قيقد ىبعم ريوصت ىف ناسغ ذخأيو . هيخأو خألا نيب نارجه

 ءاهنم هيلإ ىدؤي ام ةداعس هنم رثكأ هلعل هيخأ ىلإ ةوخألا قوقح ىدؤي "نسم نأ
 « قوقحلا هذه عيبضت هّمغي ىذلا هيخأ نم ىشأ هلعل اهقوقح عيضي نم كلذكو
 لخ'دني هنإف قوقحلا كلتل عيضملا هبحاص امأ « هريغ ريصقتب مغلا هلعخدي اممإ هنأ
 خأ ىف اًضوع هناخخ اذإهيبخأ نم دحي لوألاو « هسفنب هسفن ىلع صقنلاو ءاقشلاو مغل
 ىلا هسفن رسخي امنإ « ًاخأ الو [صخش رسخي ال هنإفىناثلا امأ « قداص رخآ

 : اهيفالت نكمي ةراسخ تسيلو « ةنايخلا برك نم اهيلع لخدأ امب هيبنج نب
 ناسغ ىضمي و .افرصنم الو الوح اهنع اهبحاص دج الو ءاهتليازم نكمي ال ةراسخل
 ىلع اهب هللا معنأ ىتلا ءافولا 1 ىلا هنيبقتو هيل خألا ةنايخ ىف لوقلا لصفي
 : لوقي نأ ُثبلي امو « هدايع

 ادايترا اوداترا نيذلا ةمرحللاو ءاخإلا لهأل ةعيجف هنم تناك نم سيل »

 . مهسفنأل هوضتراو « هيلع مهيأر عقوو « مهيلع هيأر عقوف اوراتخاو راتخاو
 هولمحف « هتدوب مهيلع رصتقاو « مهتدومي هيلع اورصتقاو « هسفنل ىهاضتراو
 هنيب و مهنيب هللا 0 ىبح « ملل ءافولا هوعريسأو « هتوحأ مهلمحو 5 مهتوخأ

 'ىأف « بيرم رمأو « بيعم عينُص لكل ايفان « ليمج ىأر لكل ايعاد ناك ام
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 هنم تظفح دق ةقث ةلزنع ؤرما نوكي نأ نم نيبأ ةءاند ىأو ريكأ ل

 ع ةلص هنم ترظنتناو < 'ةافاصم هنم تبجوف «ةنامأ هيلع اهب تدقتتعاو كا

 ؟ ةعيجفو ةعيطقو ردغو ةنايخ نع فشكني مث

 ناخف نمتؤا نميف ةعيجف اهلعجيو « ناوخإلا ةعيطق ةمذم انه روصي ناسغو
 دادولا ةمرح « هناوخ] نيبو هنيب تماق ىلا ةمرحلاب ردغ هنإ ؟ردغىأو « ردغف دهاعو
 « تبثتوقوتو دقفتو رايتخا لوط نع ثدح امنإ « ةأجف ثدحن مل ىذلا قداصلا

 ةوخألا نعط دقلب «هدوهع لك ثكندق كسفن مامز هتكّلمو هيف تقثو نسم اذإف
 هب شأو ةعيقو ريوصت ىف ناسغ لاطأو . ةلاقإ الو ءرب اهنم سيل ىبلا ةنعطلا ةدوقفملا

 لاوقأو ةنظلاب ذحخأيال نأو ةوخألا قوقحنم هقيدص ىلعو هسفن ىلع هاريامو هقيدصل

 . مهقوقحو ناوخإلا تابجاو ىف عساو ثحبب هبشأ ةلاسرلاو . نيبذاكلا ةاشولا
 تةدنغ ىح ةيناوخإلا لئاسرلا نوُمني باَّتكلا ضعب ذخأ وحنلا اذه للعو 20

 ًاريثك ةيسرافلا نع 7 دق  انفلسأ امك عفقملا نبا ناكو « ةعيدب ةيبدأ لئاسر

 ةايحلا ىف رمآلا ىلوأ عم سانلا كولسو قالخألاب لصتت ىلا ةيبدألا لئاسرلا نم
 3 ا هنإف اضيأو ؛ مخ ريدر بالا لت ام ةماعلا

 نع ميدنلا نبا هركذي ام كلذ نم « هنوك احب باّتكلا ضعب ذخأ كلذ لكو

 ركذيو ع 2( بادآلا ف ىرخأ ةلاسرو مكحلا نونف ىف ةلاسر هل نأ نم ىل انتسعلا

 نأو ؛ (؟7١بدألا ق اياتك ىكمربلا ىحيل بتك هنأ بتاكلا ثيللا نب دمحم نع

 «(؟!اهعفانمو ةمكحلا ىف ةلاسر نومأملل ةمكحلا راد ةنزعت دحأ نوره نب ديعسل
 ىلع نأ انب رمو « (؟”قالخخألا ىف اباتك ةرجهلل 774 ةنس قوتملا ىتعلل نأو
 . لاثمألاو ركحلا ىف ةفلتخم ايتك فنصننومأملا نيواود ف بتاكلا ىناحيرلا ةديبع نبا
 مادقت امب ريخلا ىلإ مهتايح ىف سانلا دشرت نأ اهب داري ناك لئاسرلا هذه لكو
 ىف ةباتكلاب ”نؤتنعي باّتكلا ضعب ذخأو . مكحلا نم لصفتو لاثمألا نم مه
 ميدنلا نبا ركذي ام وحن ىلع « اهيف عفقملا نبا تامجرت ىده ىلع « ةسايسلا

 ةليلك ىحوتسا هنأب لهسرهتشاو « نوره نب 2" لهسو 'ىلجعلا *فلد ىبأ نع
 )١( ص تسرهفلا ١76 . ) )4ص تسرهفلا ١75 .
 ص تسرهفلا (؟) ١7١6 . ) ص تسرهفلا (ه ١59 .
 )*( ص تسرهفلا ١74 . ) )5ص تثسرهفلا ١74 .
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 ْ لصفلا ى داقتسم اثيدح هل درفنسو 6 اهتلك اش ىلع صصق ةباتك ى ةنمدو
 ناك ( هنإ ديشرلا جوز ةدسز بتاك دواد نب لع نع ميدنلا نبأ لوقيو 5 ىلاتلا
 بتكلا نم هلو «نو ره نب لهس ةقيرط هتاف نصت ىف كلاسي ناكو «ءاغلبلا دحأ

 ريخآلا باتكلا مسا قو . 20١( فا لظلا باتكو ةمألاو ة كو ة
 : 2 و ارطلا باتذ و هم و ةرخلا باتكو ةيصهرخلا باتك
 ىلإ اهب دصقي ىبلا ةيبدألا لئاسرلا رصعلا اذه ىف اوفرع باّستكلا نأ ىلإ ريشي ام
 . سفنلا نع حيورتلاو ةهكفتلا

 ع يل

 . ١74 ص تسرهفلا )١(



 تال

 ١

 عفا 3

 ىمست ةيناريإ ةيرق نم هوبأ ناك «"هيوذاد نب هبزور همساءلصألا ىبراف

 « اعيرس برعتسا هنأ ريغ « ايونام ايسوجم هنيد ىلع لظو « ةرصبلا لزن « روج
 ةالاسحلاو ةحاصفلاو نسللاب نوروتشي هو « نييميمتلا مهلا ل1 هيلارع هطالتخال

 لاومأ ىف ةنايخ هيلع ترهظو « جاجحلل جارحلا نيواود ى لمع نأ ثبلي ملو

 نم ىمسف « هدي هنم ( تسبي ) تحّفقت احربم اًبرض جاجحلا هبرضف « ةلودلا
 هنأ رهظيو « هنبا أشن هيلعو « هنيد ىلع تام لب « مسي لو 5 عفقملا ذئنيح

 ىبضم دقو « ةيبرعلاو ةيسرافلا نيتغللا نفتأ ىتح « هبيدأتب ةديدش ةيانع ىجاع

 ذإ « ةيمأ ىب نمز رخآ قارعلا نيواود ىف « لغتشاف « هيبأ ةعانصب بسكتي

 ف ديزي هنبال بتكو « كلملا دبع نب ماشحل قارعلا ىلاو ةريبه نب رمعل بتك
 ناريإب نامرك ىلع هتيالو ى دواد ىناثلا هنبالو « دمحم نب ناورمل قارعلا هتيالو

 مع ىلع نب ناميلسل بتك ةيسابعلا ةلودلا تماق املو . ةريثك الاومأ امهنم دافأو

 نلعأ هيدي ىلعو زاوهألا ىلاو ىلع نب ىسيع هيخألو « ةرصبلا ىلع هيلاوو روصنملا
 نأ ىسيع هيلإ بلط مالسإلا قانتعالواح نيح هنإلاقيو «دمحم ىبأب ىكتو همالسإ

 هرابخأو معفقملا نبأ ةمجرت ىق رظنا )١(
 « “٠١ ص ىرايشهملاو ١77 ص تسرهفلا

 ١ / 4 ١ ىغترملا ىلامأو ةقرفتمعضاوم قو ظ
 6 7 ص ( لكتف ةعبط ) ظحاجلل لئاسر ثالثو
 عضاوم قو ١١8/1١ نييبتلاو نايبلاو 47 و
 ©« ا/١/5 ناويحلاو ( سرهفلا رظنا ) ةددعتم

 7١47/4 ىدوعسملل بهذلا جورمو 5/٠
 بادآلا رهزو ١8 ص ىالقابلل نآرقلا زاجعاو

 (٠٠١/١148 ىماسلا ةعبط) ىناغألاو ااا

 ةعبط ) طاوطولا ةحضاولا صئاصخلا ررغو
 ىدادغبلل بدألا ةنازخو 4٠8 ص ( قالوب
 ةعبط ) ةلوّقم نم دنهلل ام قيقحتو ؛ةه/#

 ةنمدو .٠ ةليلك ةمدقمو 75 ص ( جزبيل
 ) فرامعملا راد عبط ) مازع باهولاأ كيعل

 ثريدح  نمم ١ نيمأ دمحأل مالسإلا ىحضو

 . 4 5ص( فراعملاراد عبط)نيسحمهطل رثنلاو رعشلا



 همم

 رضح نأ ثدحو « مظع لفح ىف همالسإ نالعإ نوكي ىبح دغلا ىلإ كلذ لجفي

 ةيعدأب وعدي ىرخأ ةرابعب وأ « مزمزيو لكأي هنأ ىسيع ظحالف « ءاشعلا ماعط

 تهرك : هباجأف « مالسإلا ةين ىلعتننأو كلذ عنصتأ : ىسيع هلأسف « سوما

 . هنيواود ىف لمعي مالسإلا هنالعإ دعب لظو . نيد ريغ ىلع تيبأ نأ

 نلعأ ذإ « ماشلا ىلع هيلاوو روصنملا مع ىلع نب هلا دبع جرخ نأ قفتاو
 : ىسيعو ةناملس هيوخأ ىلإ رفف « هتمزه روصنملا شويج نأ ريغ « هيلع هتروث

 ام لبقف « ًانامأ هل بتك اذإ الإ هيلإ هاملسي نأ ايبأن « امهنم روصنملا هبلطف
 هيف د دشَتو < هبتكف ؛ هبتكي نأ عفقملا نبا ارمأف « هتباتك امهفلكو « هاضرع

 لفسأ ىف بتكي نأ هيلإ بلط ذإ «ةدجوم هألمو هظفحأو روصنملا بضغأ ًاددشت
 : ١" عيقوتلا اذه نامألا

 هوركملا نم ريغصي هعم همدقأ نمت ًادحأ وأ ىلع نب هللا دبع تلن انأ نإو »

 بابسألاو هوجولا ىلع :ةينالعوأ اريس ًاررض مهنمدحأ ىلإ تلصوأ وأ « ريبك وأ
 ىلع نب دمحم نم ىفتن انأف « لسيحلا نم ةليحب وأ ةيانك وأ احيرصت « اهلك
 ”>و ىعلسخ دمحم ةمأ عيمجلا "لمح دقو « ةدْشر ريخل دواومو , هللا دبع نبا
 مهيلع بجو دقو « ةمذ الو دهع الو نيملسملا باقر ف ىل ةعيب الو « ىم ةءاربلاو
 نيبو ىنيب ةالاوم الو « قلخلا عيمج نم ىنأوان نم ةناعإو ىبعاط نم جورحلا
 رفاك هنأ « ناك نإ عادمو « ةوقلاو لوحتا نم ةئربتم وهو . نيملسملا نم دحأ

 برشملا»و لكأملا محم « ةعيرش الو نيد ريغ ىلع هبر ىو « نايدألا عيمج
 تيتكو . اهلك بابسألاو هوجولا ىلع سبلملاو كّئلملاو "قرلاو بكرملاو حكانملاو
 . « هب ءافولاو « هايإ الإ ىم هللا لبقي الو « هاوس ىل ةين الو « ىّطخب

 نبا هل ليقف « هبتاك نع لأسو نامألا اذه أرق نيح أظيغ روصنملا مدتحاو

 ىلإ زعوأو ؟ هينيفكي دحأ امأ : لاقف « كمع ىلع نب ىسيع بتاك عفقملا
 ناك نأ فداصنو « هلتقي نأ ذئتيح ةرصبلا ىلع هلماع ىلهملا ةيواعم نب نايفس
 ًادوقو ءلسف ءروشمتب رمأو ٠ ةرم تاذ هيلإ همودق ةصرف زهتناف « هيلع نغطضي

 : ٠١4 ص ىرايشهملا (1)
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 قأ ىتحرورتلا ىف ءزج لكب ىريو ًاءزج ًاءزج هعطقي ذخأ هران تيمح اذإ ىبح
 0 هديكو هتقدنز نم هدنع تبث امل هلتقب رمأ امنإ روصنملا نإ لاقيو . هيلع

 ىلع نامألا ةةيص ىف بعص امل « حيحصلا وه هلتقمل لوألا ليلعتلا نأ ودبيو
 بتكي نأ هيلإ بلط ذإ ؛« مادقألاب اهئطوو هتمارك هيف نهتما ًابيعصت روصنملا
 هياودو رارحأ هديبعو قلاوط هؤاسنف هعم نمن دحأب وأ همعب ردغ نإ هنأ هدب طخب

 دي نع ىطعي ىح هوبراحي نأ مهيلع لب هتعيب نم لج ىف نوملسم او هيلع ةمرحت
 ناكف . نايدألا عيمج نم ًاجراخ ًارفاك نوكي لعف نإ هنإف اضيأو « رغاص وهو
 نإ كجحاخلا كودي.« .ةلافي ناجحا لإ ندر ناو ةعفاركل وويصتملا نركب نأ اهبل
 ..ظلا بلغأو « لمسقو هل نطمفف « روصنملاب ىلع نب هللا دبع ىرغأ خلا نا

 دخاو « موئشملا نامآلا اذه ةغيص ىوس ىلع نب هللا دبعل هئارغإب ديري ال هنأ
 5١ه ةنس ليقو 118 لبر ليحل اهيف لس ىلا ةنسلا ىف ةاورلا

 . ةرجهلل

 لتق ى قيقحلا ببسلا وه فلاسلا نامألا نوكي نأ انراهظتسا ىبعم سيلو
 اوءاج نمو هي رصاعم نم نو ريثك اهب دهش دقف « ةقدنزلا هنع ىنن اننأ عفقملا نبا

 نبا هلصأو الإ طق ةقدنز باتك تدجوام» : لوقي ىدهملا ناكو « هدعب
 نم رشتنا امل . . نيدحلملا لتق ىف ىدهملا نعمأ » :ىدوعسملا لوقيو 2١١2 عفقملا
 نم مج 1 نيم هع ودم ناصنو د نباو ىلام بتك

 ءهمال دعب سوجملل ران تيبب رم هنإ لاقسيو 2''« ةيبرعلا ىلإ ةيولهفلاو ةيسرافلا
 "7صوحألا ىتيب دشنأو « ميدقلا ىوناملا هنيد ىلإ ديدش نينحب ”نييجأ هآر املف

 "2 2 كبو ادعلا ردح  لّزعتأ ىذلا ةكتاع 507

 ٌليمال دودصلا عم كيلإ ًامسق 2 ىننإو دودصلا كحنمأل . ىنإ

 رهظي وهف ميدقلا ىوناملا هداقتعا ىلع لظ هنأ ىلإ ريشي ام كلذ ىف نوكي دقو ١
 نيدحلملا بهاذمو ةيسوج ا هموق تانايد لقني ىضم دقو « هتيونام رمضي و مالسإلا

 )١( ىضفترملا ىلامأ (؟) . ١*هر/١ ىفترملا ىلامأ 1١/ه"١1 .
 .؟4؟/:؛ بهذلا جورم (؟) 2 ْ



 ه5

 امو لقَدلا اذه نم هتياغ ىلإ نوهبنتي برعلا لعج ام « نويقرمو ناصيد نبا لثم

 لقألا ىلع ديري ناك امنإ هنإ اولاقف « ةيسرافلا مكحلا ةمجرت نم هب لصتي ناك

 : لاف ىلنالقابلا كلذل ضرعو « ميكحلا ر كذلا ةضراعم هتافينصتو هتامجرت ضعبب

 « ةميتيلا ةردلا ىلإ اوعزف امتإو « نآرقلا ضراع عفقملا نبأ نأ موق ىعدا دقو »

 )2١( تانايدلا نم ءىش قرخألاو . .ةلوقنم امكح نمضتي امهدحأ : ناباتك ىه

 ضقن ىف ًاباتك ةرجهلل 555 ةنس قوتملا ايطابط نب 6 :1 نب مساقلا فلأ دقو

 ُْق ركذو . ( هللا ةنعل هيلع عفقملا نيا نيعللا قيدنز را ىل اع درلا باتك » هاهس هتقدنز

 بر لع بلك <لا ىربفاو نياسرم ا هيف باع اني اتك عصو عفقملا رم نأ هلئاوأ

 انه 2 نيه نايا ل اند همعازم مده هل 0 كلذلو للا ' نيملاعلا

 هتقدنز هنع : كلشلا | 2 : لو ) عفقملا نبا لإ ا ا كسل ىذلا باتكلا

 دي نم ا 7 اياك رورو نق اولا نمو هورصاعم اهب دهش دّقف

 . نمزا |٠ 1

 ىوولل لعجب الو ايان كلا نع عفرمي اروقو قاخلاليبن د 0 هع 033 ناكو

 روعشلاو ة دعو را لامخ ب 0 ام لكب هس ذأ "ناكو )م هلقع لع ًاناطاس

 عستي و ماعطلا معطيانيختس امي رسس ناك » هنإ ىرايشهحلا لوقيو « ةماركلاب
 ةرصبلا لهأ هوجو نم تاعامج ىلع ىرْدجي ناكو . . هيإإ جاتحا نم لك ىلع
 تاياكح هنع ىورَتو . « رهش لك ىف نيفلألا ىلإ ةئامسمحلا نيب ام ةفوكلاو

 نم « هسح ةقد ىلع لدت رابخأ هنع ىورت ام « ضايفلا همرك ىلع لدت ةروثأم

 ةحيبق ةكزلاو « موكزم هنأب رذتعاف ءادغلل اموي هاعد ىلع نب ىسيع نأ كلذ

 هلأسف « حلا هبدأب هيرصاعم تغلي ناكو . 2') رارحألا ةرشع نم ةعنام « راوحلا

 نإو « هتيتأ ًانسح ىريغ نم تيأر اذإ ! ىبسفن : لاقف ؟ كبدأ نم : لئاس

 امهيلع ىبب دقو « اههردق قح ةقادصلاو ةوخألا ردي ناكو . « هتيبأ احيبق تدأر

 ءاكذ انيكذ ناكو . ريبكلاو ريغصلا : نييدألا ىق هحئاصنو همكح نم ًاريثك

 دعب برعلل نكي مل : نواوقي انخياشم تعمم و : مالس نبا لاق ىبح ًاطرفم

 . 4 ص ( ىديوج (مالسإلا ةعبطم عبط ) نآرقلا زاجعإ )١(
 . ١75/١ ىضترملا ىلامأ (؟) . ١86 ص
 رشن ) نيعللا قيدنزلا ىلع درلا باتك (؟)



 6ه١١

 نم ىكذأ مجعلا ىق ناك الو « عمجأ الو دمحأ نب ليلحلا نم ىكذأ ةباحصلا
 رمثي الو بولقلا رمعي ال ءاكذلا نأ ىري ناكو .1«عمجأ الو 8 نبا
 ىلع بأد كلذلهلعلو . بارخلا 0 ضرالاك ناك الإو « ملعلا نودب ةوجرملا ةرمشلا

 كلذكو ةيدنملا نم هتغل ىلإ مج ا امو ةيسرافلا بادالا نم عاطتسا م لكب فتقثتلا

 .ناورش ونأ ىرسك نمز ةينانويلا نم اهيلإ مجرت ام

 ةيسرافلاو ةيمالسإلاو ةيبرعلا تافاقثلا نيب عمجي عفقملا نبا ناك كلذبو
 « ةريخألا تافاقثلا نم فرع ام ريخ هتغل نع ةيبرعلا ىلإ لن دقو « ةينانويلاو ةيدنملاو
 عضوملا اذه رع قا رفاك اهنع لقن دقف عريكألا ظحلا ةيسرافلا ةفاقثلل ناكو

 هيلعو « نييناريإلا كولملا ريس ى وهو «همان ىادخو باتكو كدزم ملاعت ىف ًاياتك

 . ناورشونأ ةريس ىف جاتلا باتك لقن كلذكو (همانهاشلا» من ى ىسودرفلا دمتعا
 ةلاسرو « هماث نيبآ » باتك مكحلاو ةسايسلا ريبدتو كلما ةمظنأ ف اهنع لقنو

 ى ناكو . ةفلتحم لوقن جاتلا باتك نمو امهنم رابخألا نويع قو « رسنت »

 فيقثت ىلإ هب داري ناكو « نييناساسلا طالب ىف امن ريثك قالخأ بدأ ةيولهفلا
 نم هب عقشت امو لاثمألا قيرط نع ةماعلا ةايح لا لبس مل حضوي امب سرفلا
 ريبكلا بدألاو ريغصلا بدألا ىف 0 عفقملا نبا كلذ نم لقنو « ىكحلا
 ةليلك باتك وهو دونهلل هتغل ىف رثأ ريخ ىلإ دمعو . ةباحصلا ةلاسرو ةميتيلاو
 نم ةينانويلا نع اهيلإ مجْرشت ام ضعب هتغل نع لقن انك « ةيبرعلا ىلإ هلقنف ةنمدو
 . ىطنملا سايقلاو تالوقملا ىف وطسرأ بتك

 نم ةيولهفلا نع هلقن ام انلصي ىلو « دوقفم هتغل نم وطسرأ نع هلقن امو
 سرفلا اياصو ضعبب لصتي امث ةبيتق نبا هسبتقا ام الإ لوألا ةسمخلا بتكلا
 نيبدألا دنع اليلق فقن نحنو . برحلا نونفو ءاضقلاو كلملا ىف مهتمظنأو ةساسلا

 . ةياحصلا ةلاسرو ةميتيلاو ريبكلاو ريغصلا

 نم ةفئاظل نمضتت ةفيحص نيثالث وحن ىف 2"! ةريصق ةلاسر ريغصلا بدألاو

 ل ناو فيلأتلا ةئكل عبط ) ىلع درك دمحم ىوغللا بيطلا ىنأل نيبوحنلا بتارم ( )١
 ١ . اهدعب امو ١ ص ( رشنلاو . 78 ص ( رصم ةضهن ةبتكم ةعبط )

 ءاغلبلا لئاسر ريغصلابدآلا رظنا (؟)



 ٠ هأ؟

 ىو مهسفنأ ىف مهشاعم حالص ىلإ سانلا دشرت ىلا ةيعامجالاو ةيقلحلا اياصولا
 هارنو « مهريغ نمو ءاقدصألا نمو ناطلسلا لهأ نم عمتلا رصانعب مهتاقالع

 , ًافورح ظوفحملا سانلا مالك نم باتكلا اذه ىف تعضو دق » : اهلئاوأ ىف لوقي
 ةماقإو « ريكفتلل "ءايحإو ءاهراصبأ ةيلجتو اهلاقصو بولقلا ةرامع ىلع "نوع اهيف
 : اهفيعاضت ى هلوق نمو « قالخألا مراكدو ر ومألا دماحم ىلع ليلدو « ريبدتلل

 ملعلا ىف لللاو ىأللا ىف أطخللا نم اًنئيش رغصتسي ال نأ لقاعلا ىلع
 ءاريخصو ًاريغص هيلإ عمجي نأ كشوأ ريغصلا رغصتسا نم نإ .رومألا ىف لافغإلاو
 "دست ل اذإف « عييضتلاو زجعلا اهملُشسي و ىه امنإو « ريبك ريغصلا اذإف

 ؛ مظع بدأ اًررَن ناك نإو بيبللا مالك . قاطي ال امب رجفنت نأ تكشوأ

 ىرما نأش رمغص كتنعنمب ال . ةليلج ةبيصم ًارقتحم ناك نإو متأملا "7 ةفراقمو

 « اميرك هقالخأ نم تيأر ام ءافطصاو « اباوص هيأر نم تيأر ام ءابتجا نم
 نأ ريسلا لدعأ . اهجرختسا ىذلا اهصئاغ ناو ناهت ال ةقئافلا ةؤاؤالا نإف
 ىلع ”قح . كيا ىتؤبي نأ ىضرت ام الإ مهيلإ ىتأت الف « كسفنب سانلا سيقت
 . اهب رغاصتيف هسفن ئواسم ى امهادحإ نم رظنيف نينآرم ذختي نأ لقاعلا
 اهب مهيكحيف سانلا نساحم ى ىرخألا نم رظنيو « اهنم عاطتسا ام حلصيو
 ةفآ ىوهلاو « ىوه أطخ هنأ ملعب ايف لج لجرلا لمع . اهنم عاطتسا ام ذخأيو
 هيلع هبسيسع ىخ نم هنإف هيلع هبويع ”ءافخ ناسنإلا بويع دشأ نم . فافعلا

 نع ملقي نلف هريغ نساحمو هسفن بيع هيلع ىخ نمو « هريغ نساحم هيلع تيفخ

 نسح ميال ٠  ادبأ اهرصبي ال ىلا هريغ نساحم لاني ناو « فرعي ال ىذلا هبيع
 هب وادتي مل و زول( هيت دارك لح لق تنل نك راك لعلا يح الإ مدلك

 باهي ىذلا دسألاك لام ريغ ىلع مرثكي دق ةءورملا وذ لجرلاو : هملع هنغسي مل

 بلسكلاك هلام رثك نإو ناهي هل ةءورم ال ىذلا لجرلاو «2'ًاريقسع ناك نإو

 . 1 لختلتخو قّوُط نإو سانلا ىلع نوهي ىذلا

 اهيف دراطي املقو رصقلا نم وحنلا اذه ىلع ريغصلا بدألا اياصو "رثكأو

 )١( ًاحيرج : ًاريقع (؟) . للخلا ىهو ةملث عمج : ملث .
 لاخلخ هلجر ىف عضو : لخلخ (؛) . باكترا : ةفراقم (؟) .
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 « ةفيحص ةئام وحن ىلإ دتمت ذإ الوط رثكأ "ةلاسرف ريبكلا !١١بدألا امأ . قابسلا

 « مكحلاو ةسايسلا نم هب لصتي امو ناطلسلا امه « نيريبك نيعوضوم نيب ةعزوم '

 هعيدقت ى حرصي هارنو : حلاصلا قيدصلا تافص نم اهب لصتي امو ةقادصلاو
 نم اهاياصو ىف ديفي هنأ نم ريغصلا بدألا لئاوأ ىف هب حَّرص امب ةلاسرلا هذهل

 ذخأي نأ نامزلا اذه ى انملاع يع ىهتنم » : لوقي ذإ « . ءامدقلا فالسألا لاوقأ

 نم بيصي ام حلاو « مهتريسب ىدتقي نأ اننسحم ناسحإ ةياغو مهملع نم

 . عمتسي مهنمو رواحي مهايإ هنأك نوكيف « « مهبتك ى رظني نأ انثدحم ثيدحلا

 . ( هيلإ ل ةفص غيلب فصاو دحي امثيش اورداغ مهدجن مو

 فئاطل م ءايشأ قالخألا بو ضو بدأآلا هوجو ىف تيقب هنأ ىلإ كلذ "0 ريشد و

 :هباتك نمضيس هنأو « مهاوقأو :نيلوألا مكح نم ةميلسلا نطفلا اهقتشت رومألا

 ام ءامدقلا نع ”لّدقَتن امإ ةلاسرلا اياصو نأ كلذ ىنعمو . افارطأ اهنم هتلاسر وأ
 ىلع اهيلإ لصو تاطابنتسا امإو « ىتالخألاو ىبسايسلا ىناساسلا بدآلا ىف هأرق

 بيدها هن ةيريو همدألا :لرشأ نع كيد هكا لهتسي وهو : مهي ده

 رومأ نم .ائيش دلقتي ناناباصرا نحف دروي م . ىسايسلاو ىعامجالاو قلخلا

 ناطلسلا باحصأ نم هقوف "نمو هبر ىضّرسي نأ هالوتي امف هحصنيو ناطلسلا

 2 اعيمج سانلا اضر "سمتلت ال : هل لوقيو « ةيعرلا ىح اص نم هتحت نمو

 «ةلالضلا هاضر ”نسمو رولا هاضر نسم مهنيب ذإ كر ادني ال ءىبش كلذ نأل

 : هلوق هب هيصوي ام في رط نمو « ءالقعلاو مهنم رايخألا اضر كيفكيف

 تنسب مزراب الو « اريغص كنأش -دوعيف ء كرمأ عام كر لو

 هلغ رفف ع م لكل عستي ال كيأر نأ ملعاو ء انعئاض ركل رصف ريغصلا ةرشابم

 سيل هنأو « امهيف تبأد نإو كتجاح نابءوتسي ال كراهنو كليل نأو . . مهملل

 نيب (؟'!امهتمسق ٌنسحأف ةعدلا نم هبيصن ىلإ كدسج ةجاح عم ليبس اهئادأ ىلإ

 . مهملاب ىرزأ مهمل ريغ ىف كيأر نم تلغش ام كنأ ”ىلعاو ١+ كلمو كتعد

 نم نأ ملعاو .ةجاحلا ى كب ىرزأ ةجاحلا ريغ ىف كراهنو كليل نم تلغش امو

 .رأ ناو ليلا ةسق ىأ : . امبمسق 20( . اهدعب أمو 04 ص ءاغلبلا لئاسر ىت هرظناأ )1١(
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 237 م ولتكلا ىلع كلذهلمحي نأ ب مغغ اذإ ب ضغلا مهدحأ نم غلبي ًاريثك ًاساف سانلا

 . ل نمل ةبوقعلاو ء هل بنذ ال نم ظفللا ءوسو « هبضغأ نسم ريغ ىف بيطقتلاو
 نود الإ هب ديري نكي مل نمل ناسالاو ديلاب ةبقاعملا ة دش 2 ةوتس "مهي نكي

 ةلزنمب سيل نمل '' رطحلا ىذ رمألاب عربتي نأ ىضر اذإ اضرلا هب غلبي مث . كلذ

 ةدوم نع قح ال نم مركيو هءاطعإ ديري نكي مل نم ىطعيو « هدنع كلد

 . « هلك رذحلا بابلا اذه رذحاف

 ةبحص نع ثدحتيو ؛ ىلا اياصولا هذه لثم ىف عفقملا نبا لسرتسيو
 قيدصلا ىلإ لقتني مث « ماكحلاو ةالولا ةبحص كلذكو اهبادآو اهتايجاوو ناطلسلا
 قحلا قيدصلا هيأر ى اهب فصتي نأ ىغبني ىلا لالخلا روصيو « ةقادصلاو

 هامتاي نأو همدو هلام هل لذبي نأ قيدصلا ىلع قيدصلا بجاو نم ىريل ىح
 نع ثيدحلا ىلإ درطتسيو . ةدشلا ىف نتعلا دس هل "مب نأو ءايحلاو عضاوتلاب
 امو ودعلا نع ثيدحلا ىلإ درطتسي امش « ءوسلا سيلجو ءوسلا ريشعو ءوسلا راج

 ع هنع دعبلاو هيانتجا وأ هيلع ءاضقلا ىلع لمعلاو هعم ءاهدلا كاست نوب قف
 اهبحاص نم يالا وب ىبلا ةئيسلا قالعخ لاو ةديمحلا قالخألا ىف ضيفسسو

 : هلوق نيفرطلا ىف هقوسي اممم « قيدصلا نع الضف

 ةلزنم وأ ناطلسب كيلع لّضَتف ىذ نم سانلا نم تبحاص 'نتم رظنا
 لع هتبحص ىق كسفن ( نطو ناوخإلاو ءافك لاو ءاصلخلا نم كلذ نود "نمو

 بتاعم ريغ هلكبق امم كيلع صاتعا امع كسفن وخستو « َوفَسعلا هنم لبقت نأ

 عشخلا نم ةدازتسالا نإو .« دولل ةعطقم ةيتاعملا نإف « ديزتسم الو '؛ىطبتسم الو

 ءاقب عم ثاسفن هيلإ قوتت ام لك كل برقم قلحلا ى ةحماسملا» وفعلاب اضرلا نإو

 ةملك لكب هيلع رفظلاو كبحاص ةبلغ سمتلت الو . . ةءورملاو ةدوملاو نضرعلا

  ..تحضو اذإ كتّجحو نابتسا اذإ كرفظب هتيكبتو هعب رقت ىلع نئرجت الو «ىأرو

 ملكتملا لاهمإ عامسالا نسح نمو « مالكلا نسح ملعتت اك" عاهسالا نسح ”ملعتو

 « ملكتملا ىلإرظنلاو هجولاب لابقإلاو « باوحلا ىلإ تفلتلا ةلقو « هئيدح ىضقب ىح

 ب 5 نومضمب سيل ىأرلا نأو ليفكب سيل راشتسملا نأ ملعاو . . . لوقي امل ىعولاو

 )١( قرع «ولقلا . يوبعلا : بيطقتلاو حولكلا .
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 ء ىش سيل هنألو « ةقثب اهنم ءىش سيل ايندلا رومأ نأل « (10رتغ هلك ىأرلا ظ

 ("!ةمزحللا ىسيعأ امبر لب « زجاعلا هكردي دقو الإ مزاحلا هكردي اهرمأ نم

 تنك ام ىلع هتبقاع دجت ملف ىأرب كبحاص كيلع راشأ اذإف « ةزجعلا نكمأ ام

 تنأو « . ىب اذه تلعف تنأ :لوقت نأب ال ذعو امول هيلع كلذ 'لعجت الف « لمأت

 اذه نإف « اهدعب ءىش ى كعيطأ ال مرج الو « لعفأ مل تنأ الولو ؛ ىترمأ

 ادبف هكرت وأ كيأرب لمعف « « ريشملا تنأ تنك نإو . ةفخو مْولو رجض هلك

 ناك نإ هيلع همت الو « حاجن هيف ناك نإ هركذ ”نريكت الو نمت الف كباوص

 2. بدآل بناجم اذه نإف « « لعفأ ملأ « لقأ ملأ : لوقت نأب ًاررض هكرت ى نابتسا

 اروتخ ىعسي ام هنمو « ًارتذتح ىمسي ام رومألا بكت نم نأ ملعاو .. ءامكحلا

 كلذ نإف « 'لعفاف هايإ كتعقاوم لبق رمألا نم كبّدجت نوكي نأ تعطتسا نإف

 مكحلا نإو . روحلا وه كلذ نإف « هبيهتت مك هيف سمغنت الو « رذحلا وه

 ظ ورهف نادتو اب نع رهن سرح ل

 اذه نيب ءاغلبلا لئاسر هباتكب ريبكلا بدألل هترشن ى ىلع درك دمحم دأدرو

 دهشي انّ « دحاو باتك ال ناباتك امهو « ةميتيلا ةردلا وه ناث ناونعو ناونعلا

 مسق نامسق اهنأ هبفو ٠ هنع هانلقن نأ قبس ىذلا ةميتيلا نع ىنالقابلا مالك كلذب

 ثيدح ريبكلا بدألا ق سيأو « تانايدلا نم ءىش ى مسقو « ةلوقنملا مكحلا ف

 نأب عطقي امو . ةقادصلاو ناطلسلا . نع انيأر امك ثيدح وه امنإ « تانايدلا نع

 رايتخا » هباتك ىف ظفتحا روفيط نبا نأ ريبكلا بدألا ىه تسيل ةميتيلا ةردلا

 نبا ىرنو « ريبكلا بدألا ىف دجوت ال اهردص نم ةليوط ةعطقب « روثنملاو موظنملا
  تظفتحاو « اولأس امع مهبيجيس هنأو « ةلئسأ هولأس دق سانلا نأ اهيف ركذي عفقملا

 ء سانلا نامزلا نأب مهباجأ دقو ( نامزلا ىلع رودي وهو . لوألا لاؤسلاب ةعطقلا

 ةعب رأ ةيعرلاو ىلاولا ساسأ ىلع ةنمزألا مسقو . هيلع ىلومو لاو « نالجر م

 .هيفو هيلي ناث مسقو « نيموكه او مك احلا حالصل ةنمزألا ريخ وه مسق : ماسقأ

 ماكاو نوموكحا هيف حلصي ثلاث مسقو , نوموكح ا هماقيو كاملا جلصب

 . مزاح عمج :ةمزحلا (؟) 0 ا



 مها[

 : "١لوقي لوألا ىو « اعيمج نيموكحماو ما ا ةنمزألا رش وه عبار مسقو
 اي دؤم مامإلا ناكف « ةيعرلاو ىعارلا حالص هيف عمتجا ام ةنمزألا رايخ

 ا"! هتضيب ءارو نم داهحلاو « مهودع ىلع ظيغلاو مهنع درلا ىف : مهقح ةيعرلا ىلإ

 ةضافإو « مهشياعم ىف مهيلع ةعسوتلاو « مهئاحلص ةيلوتو مهماكحلا رايتخالاو
 (؟ هدول ميوقتلاو «مهنيب ةمسقلا ىف لدعلاو ءرمل قح ا ىف ةعباتملاو « مهيف 0

 ى هقحمامإلا ىلإ ةيدؤم ةيعرلا تناكو . مهيلع لجو زع هللا قوقحب مه ذخالاو
 ع هتعاط هوركم دنع ربصلاو « هرمأ ىف ةعزانملا كرستو ةطلاغاو ة>صانملاو ةدوملا
 نيرْثؤم ريغ « هرمأ فلاخو هقحب لخأ نم ىلع ةدشلاو ؛ مهسفنأ ىلع .ةنوعم او

 ىق كلذ عمتجا اذإف . ادحأ هيلع (*7نيسبال الو ٠ ىهءانبأ الو مهءابآ كلذ ق
 :تاطانعلا م هللا ةمعنب و « نامزاا حالص مث ةيعرلاو مامإلا

 ةلعسأ اهتلتو « ةسايسلا ق ضوخت تناك ةلاسرلا ىف ىلوألا ةلئسألا نأ رهظيو
 طقست ةميتيلا ةردلا لعج ىذلا وه كلذ لعلو « تانايدلا نوئش قف ضوخت تناك
 ةباحص ىف ىهف 2*!ةباحصلا ةلاسر امأ . اهوادت اوماحت سانلا نأكو« نمزلا دي نم
 هتسايس ى هل ىغبني امو هدنج نم همكح ىف مهب نيعتسي نمو هتناطب و ناطلسلا
 الس وتسا دقو مكحلا ًاروتسد ِ عضي هنأكو « روصنملا ىلإ اهب بتك «هتيعر ءازإ
 حصنلا ىوذ عيجشت نم هب ىلحت امو ةيمأ ىبب ءافلخ ىلع هلضف نايبو هحدمب
 ذحأ مث .ريخلاو عفنلاب ةمآلا ىلع دوعي اميف مهئارآو مهحئاصنب ءالدإلا ىلع ىأرلاو
 نسح افصاو ياك ف هعابتا روصنملا نم ديري ىذلا روتسدلا ريوصت ُْى

 ال ةيعرلا بواق هاوح تعمتجاو « نيدسفملا ناوعألاو ةاالولا علتقا ذإ « هتسايس

 فورعمو « دنلا نع ثدحت نأ ثبلي ملو . نيللاو وفعلا نسح نم هيلع لمتشا
 نا مارخخ نحب ديشي ذخأ مث“ نمو « مهروهمج ىف نييناسارخ اوناك ذئنيح دنحلا نأ
 فككااو فافعلاو ىلضفلاو ةعاطلا نم هب اوزاتما امل مالسإلا ىف مهلثم كردي مل هنأو
 ةيانعلا بجت تناك كلذ لجأ نمو « ماكحلاو ةالوال دي نع ءاطعإلاو داسفلا نع

 ندنل :امأو + .نيدتم : "انه قسبال ا( 49 . غ4 /8 برعلا لئاسر ةرهمج )١(
 . انمز ,معبم ليلا موّقلا مودا م ةحارسو ءىش لك ةرود 5 ةضييلا ) 5 0

 ند ءاغلبلا لئاسر ةلاسرلا هذه قى راغنأ ) ه) / مهدلب دارملاو
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 نأ فيني نو هولعفي نأ ىغبني امو مهتابجاو ةقد قف حضوي ٠ مهل نوناق عضوب مهب

 « هيهاونو هرماوأو نيدلا اوعيطي نأ ىغبني ةفيلخلا لثم مهلثم نأو « هوبنجتيو هورذي
 مظنت وأ ةنداهم وأ برح نالعإ نم ةددجتملا ثادحألا ىف ةفيلخلا نوعبطي امك
 نم ء ىش ىلع مهنم دحأ ىلوي ال نأ دنحلا حالصل هيف رَظْسُنب امو . ةثداح رومأ

 ةيب رح ا مهتفيظو نع مهجرخي دإ « ةلتاقملل ةدسفم جارح بالو نإف جارح

 نم مه .اع دفعنا لإ روصتلا تقاوم ريئاثدلاو مهارءاو لاملا رومأب مهلغشيو

 ا ل ل "يني كلذلو . ل ل ل

 ىنعي نأ هيلإ بلطو .دنحللا نم لوهجملا ءفك محلا اهجريو هدانا نع مهضتي رد

 هيا ةلضافلا ركل اواحتي نأو ةنيسلا ف هقفتلاو نآرقلا ميسي

 نومتكي. ال تامثب ملوح ىصفتي نأو مهبتاورو هيا ةددحم تيقاوم نييعت

 ةرصبلا لهأو ةماع قارعلا لهأ ىلإ دنحلا نم عفقملا ن زيا لقتناو . نعي اهنم هنع

 0 ىلع 0 لمأ ٠ قوفت نع ثدحتو . نييسايعلا ةعيش 9 ةصاخ 7

 . هوهحتسمو هلهأ هين 2. م ريبذت نم 4 يل ناكو 6 ؛ فزع ل 6

 ثشت كود 595 ديانا يف اع را 2 ةلودلا نوئش هيلا

 تافالتخالا ةريكا نع ةئشانلا ءاضقلا ىذوفل ضرعي ام ناعرسو . فاك صصحفو

 ماكحأ وأ نيفلتم نيمكحع ةدحاولا ةضقلا ىف كح ىتح « ءاهقفلا نيب

 نأ ىضوفلا هذه ءرادل ح ردقاو « دحاولا دلبلا ىف لب ةدعابتملا دالبلا ىف ال ةفلتحم

 اوناكأ ءاوس « ةيهقفلا مهعزانم فالتخا ىلع ةاضقلا همزتلي ًانوناق روصنملا عضي

 رخمسيو «اهب نو دتعيو ةنسلا نومدقي نم اوناك وأ هب نودتعيو ىأرلا نوم دقي نم ؤ
 كلذ 00 ةيمأ ىب ءافلخو نيعباتلا نع ذخألا قى اودامت ذإ « نيريخألا نم

 : لوقي « ةيضقألا ىف عساولا بارطضالا اذه ىلإ عفد امم « ةّنس

 امهريغو ( ةفوكلاو ةرصبلا ) نيرصملانيذه رمأ نم هيف نينمؤملا ريمأ رظني اميو ١

 اهفالتخا غلب دق ىلا ةضقانتملا ماكحألا هذه فالتخا ىحاونلا» راصمألا نم



 هام

 امو ) ةريدلاب جرفلاو مدلا اد لاومأألاو جو رفلاو ءامدلا ف ًاميظع أرمأ

 7لحسسيف ةفوكلا فوج ىف فاللتخالا كلذ لثم نوكيو : ةفوكلاب نام رحب

 ىلع ذفان هناولأ ةريك ىلع هنأ ريغ . ىرخأ ةيحان ىف مرحي ام اهنم ةيحان ىف
 هنأ عم « مهمكحو مهرمأ ز :ءاج ةاضق هب ىبضقي ؛ مهمرحو مهئامد ىف نيملسم ا

 بجعلا مهب جل دقالإ قيرف زاجحلا لهأو قارعلا لهأ نم كلذ ىف رظني نمم سيل
 (17 غسيتي ىلا رومألا ىف كلذ مهمحقأف ٠ ممارس نع فافختسالاو مهيديأ ىف امم
 لعجيف مهتم ةنتلا عوزا يع ءادي نم امأ . بابلألا وذ“ نم اهعج نم اهب

 0 غلبي ىح ؛ 7-1 يل نمل اذ

 ("'قيرصه : لوقي نأ عطتسي مل كلذ نع لئس اذإو « ةنس هنأ معزيىذلا رم رمآلا ىلع
 اذإو 3 ل ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر 0 مد هيف

 كلملادبع كلذ لعف : اولاق ؟ نومعزت ىلا ةنسلا هذه ىلع كفس مد ىأ ::هل لبق

 هب غلبيف « ىأرلاب ذخأي امبرو . ءارمألا كتئاوأ ضعب نم ريمأ وأ ناورم نبا
 هقتفاوي ال « الرق نيملسملا رمأ نم مسملا رمألا ىف لوقي نأ هيأر ىلع مازتعالا
 ( هيلع مكحلا هئاضمإو كاذب هدارفنال شحوتسي ال م ٠ « نيملسملا نم دحأ هيلع

 نأ نينؤم ريمأ ىأر ولف . ةنس الو باتكب جتحي ال ؛ هنم ّئأر هنأب رقم وهو

 جيتحي ام اهعم عفريو « باتك ىف هياإ عفارستف ةفلتخما نئسلاو ةيضقألا هذهب رمأي
 لك ىف ىضمأو نينمؤملا ريمأ كلذ ىف رظن مث « سايق وأ ةّنس نم موق لك هب

 , هفالخب ءاضقلا نع ىهشيو «٠ ًامزع هيلع مزعيو « هللا همهلس ىذلا هيأر ةيضق
 باوضصلا ”ةطلتخما ماكحألا هذه هللا لعجي نأ انوجرا اعماج اياتك كلذب بتكو
 عامجال ”ةنيرق ندا عامجا نوكي نأ انوجرو « اباوص ًادحاو امكح أطخلاب

 رخآ « رخآ مامإ نم كلذ نوكي مث « هناسل ىلعو نينمؤملا نيمأ اروي رمألا

 ظ . « هللا ءاش نإ « رهدلا

 ةروثأم نئس ىلإ عجري ناك اذإ ماكحألا فالتخا نأ ركذي عفقملا نبا ىضمو
 مادختتسا ىلإ عجري ناك اذإو « لدعلاب هبشأ وه امب ذخألا ىغبنيف اهيلع عمجم ريغ

 ءهتاذ دح ىق سايقلا ىلع رادملا سيلو « *؟ىطخي دق سايقلا نإف ؛« سايمقلاو ىأرلا

 )١( قيرأ ىف ةغل : قيره (؟) . جيمب : غيبتي .'
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 «”كرُثت حيبق ىلإ داق نإو هب ذخ"أ نسح ىلإ داقنإف هيلإ دوقي امىلع رادملا امنإوإ
 ةوعدلا هذه لعاو . هلهأل قدا قاقحإ دارملا امنإو « سايقلا نيع سيل دارملا ذإ
 ءاضقال ماع نوناق عضوو ةيضقألاو ماكحألاو نئسلا عّمتجو عيرشتلا حالصإ ىلإ
 « أطوملا » هباتك هقفلا ق فتاؤي نأ كلام ىلإ بلطيل روصنملا تعفد ىلا ىه

 ىف سانلا اهيلإ عجري ًاخسن هنم بتكأل هب ىل لست نأ ديرأ ىنإ : هل لاق دقو
 نم اوور دلب لك ىف نيملسملا نأل « ةركفلا ضتري مل ًاكلام نأ ريغ « راصمألا
 ى ةيهقفلا هماكحأ تعاذو « أطوملا ١ فلأ هنأ ريغ « هب اوناد ام ةيوبنلا ةنسلا
 وعديو . سادنألاو برغملاو ريصم ىف ةصاخو راصمألا نم ريثك قو « زاجحلا

 نم ةلودلا هنودكي ام عم ماشلا لهأ ىلع فطعلا ىلإ روصنملا كلذ دعب عفقملا نبا

 ةاودلا ةيحم ف موعبتيأ ظ فراخ عنطصي نأو ( مهنم ”ناطلسلا اههبملسسل « ةوادع

 ( مهئسيسف مويلع درب نأ 0 بلطيو . ا 2 ةبحا هذه ةرئاد ذخأتو « مهريغ

 الو تابثو مهنم نوكت الف مسوفن ًادهت ىبححو « اضر نع ةلودلل اونعذي ىح

 ديعي نأ هيإإ بلطيو هتاود لاجرو ةفيلحلا ةناطب ىلإ عفقملا نبا لوحتيو . تاروث

 منيب لب « ءانغ مهيف الو ءالب ىوذب اوسيل نيريثك مهنيب نإف « مهيف رظنلا
 نمو ةلودلارومأ فرصي نم مهنم نأ عم « ةحييبقلا لامعألاو روجفلاب اورهتشا نم
 : ةنامألا هتيشاحل هرايتخا ساسأ لعجمي نأ ةفيلحلاب ىرحو . اهنيواود ىف لمعي
 ءالب لبأ وأ ةميظع ةمركم عنص نم الإ هنم برقي ال نأو ىأرل ةدوجو ةلادعلاو
  هملعب سانلا عفتني اًملاع ناك وأ هتفاصحو هبأر ةلاصأب فرص وأ « انسح
 ا نأب هحصنو . هادعتي ال هلمع ىف ًاصاصتخا مهنم لكل لعجي نأ هيلعو
 . راق فأل جارحلا دنع فقو 2 لامعألاو رومألا ماسج م هيلإ دنسيو هتيب لهأ

 ' ىلإ روصنملا تفلو « ةلودلا ىف عايضلاو ىضارألا ىلع ةضورفملا بئارضلا ىرخأ
 ' ةبيرضلا ضرفي لماع لكو « ةررقم دعاوق كانه تسيل ذإ « ىضوف نم اهيف ام
 «٠ ةعيض لكو ضرأ لك ىلع ةتباث فئاظو عضو ىلإ هاعدو « هتئيشم بسح
 ةهاعد امي « مهيضارأو مهعايض ةرامع ىلع عارزلا نمارو لامعا ملط تحب كانجو

 نع ثدحتو . ةنايخ هيلع رهظت نم لادبتساو او ,هدقفتو جارخلا لامع ريخت ىلإ

 ىلإ بلطو « ودبلا نم مهءارو "نمو نميلاو زاجحلا نم ةيبرعلا ةريزجلا لهأ



 م

 . هنأكو ء مهنم ىنجسي امم اهريغو تاقدصلا نم مهاومأ درع: هلا قدكست نأ رولا

 هانعادو . حوتفلاو مالسإلا ةدام اوناك مهنأو اهب دتجو مهدالب رقف ىلإ كلذ ىرظن

 راصمألا ىف نيعي نأ ًاريخأ هيلإ بلطو . هتيب لهأ نم رايدحلا مهيلع للود نأ ىلإ
 أطحلا اهريصبتو ةماعلا بيدأت مهتمهم نوكت نيوبانلا نيثدحم او ءاهقفلا نم ةفئاط

 ى بستحملا ةفيظو مايقل عفقملا نبا حشر كلذبو « نئفلاو عادبلا نم اهعنمو

 نم اهيف أشني اهف مكحلاو قاوسألا ةبقارمب هيلإ دسهنعَي ناكو ٠ ةيسابعلا ةئودلا
 ليياكملا ىف صقن وأ ءارشلاو عيبلا ىف أطخ نم نوكي امو تايانجو تاعزانم

 . نيزاوملاو
 ةيناساسلا مكحلا ةمظنأ ضعبب ةلاسرلا هذه ىف رثأت عفقملا نبا نوكي دقو

 ةنطف نع اهيف ردص هنأ ققحما نم نكلو ىنامو رلا ناينتسوج نوناق نع هعمس ابو
 ىلا ةسايسلا نوئش نم هقذح امو هرصع ىف ةيمالسإلا ةلودلا لاوحأل ةظحالم ةوقو

 نم هتاباتك ىف هيلختن نأ عيطتسن ال اًمئادو . لئاوألا دنع هأرق امم اهاحوتسا

 هنهذ نأكو « هرصع ىف اهيلع اوعلطا نم ربكأ ناك ذإ ةيبنجألا تافاقثلاب رثأتلا
 حالصإلاب لصتي ام ةصاخو راكفألاو ءارالا نم ًاريثك طبنتسي ثيحب « بصحلا نم
 وه ةيسابعلا ةلودلل هدشني ناك ىذلا حالصإإلا اذه لعلو . ىبءايسلاو ىعامجالا

 ةليلك ةمجرت ىرخأ ةرابعب وأ « ىدنملا ىلايخلا صصقلا ةمجرت ىلإ هعفد ىذلا

 « ةيولهفلا ىلإ ةيدنذلا نم ناورش ونأ ىرسك دهع ىف تلقن اهنإ لاقيو « ةنمدو
 لثمو « ارتثات جمب » لثم نم « ةيدنملا اهوصأ ضعب ىلع نوثحابلا ربع دقو

 ةيدنه اهنأ دكؤي امم « اتراهباهملا » ىف لوضأ ضعب اهنم اودجوو « اشداب وته و

 عفقملا نبا نأ نيثحابلا نم ريثك حّجرو . '١اًمعطاق اتايثإ هتبثي لب « لوصألا

 ءاج "نسم ضعب كلذ داز امبر نكلو « صصقلاو لوصفلا ضعب باتكلا ىف داز
 دزي مل عفقملا نبا نأ نظلا ريكأو « ًارثنو ًارعش « ارارم باتكلا مجرتت ذإ « هدعب
 ىو ريبلا ركذو ©« باتكلا ضرع » هاهسو صصقلا ىدي نيب هعضو ىذلا لصفلا الإ .

 مهرسك و نيدلا ى دئاقعلا ىقعض كيكشت ادصاق ههيوزرب بأبي اضيأ داز هنأ اميدق ]

 ,'"'لقن ايف هلثم نع لخي مل داز امف ًامهتم ناك اذإو « ةينانملا بهذم ىلإ ةوعدلل
 . 85 ص ةلوقم نم دنهلل ام قيقحت (؟) ( فرامملاراد عبط ) ةنمدو ةليلك ةسلقم )١(

 . . اهدعب امو و ص



 ه١

 5 ىسرافلا لصألا فك ا ةودنوع ناك لصفلا أذه نأ ثتيثأ نيثدحا ثاحنأ نأ ريغ

 هلسقسن لبق باتكلا و "ا ختسا سرفلا نم ةيونأملا ةوعدلا تناجبخأ نأ نظن انلعح ام

 . ىوناملا موبهذل ةوعدلا ى ةيب رعلا ىلإ

 بادالاو مكحلا ةمجرت قف هل تا ادهةمجرت عفقم ا نبا لسسمو

 فبااوتلا : همجرم ىذلا يملا ةقد ف 0 ةيقلحلاو ةيعامجالاو ةيساسلا ةيسرافلا

 ءامدملا نم ريثكا ىلإ 00 تع 6 ىلإ رعلا قوذلا مكالتو همن الت ىلا ةبب رعلا

 ىف قراف ىأ اودي مل ذإ « هفينصتو هفيلأت نم تامجرتلا كلت لك نأ
 قطنمل هتمجرت ىف ظحاحلا هياع لمح اًنقتحو . هئشنيو همجرتي ام نيب ةغابصلا

 ودو « (١!ةيقطاملا ىلاعملا ءادأ نع انايحأ ًاروضق هظافنأ قا ظحالذإ « وطتسرأ

 هلذ نكي اههمو 6 ةيب رغلا ف ةرم لو ىلاعملا هذه ءاخأ هب وعص نإ هسسنم روصق

 ى هتفي مل هنإف ىسميلاططسرألا قطنملا لقن ىف قيفوتلا هتاف نإ وهو . دئارلا لضف

 «بسحف هتغالب تايآ نم ةيآ دعست ال ىلا ةنمدو ةليلك انمامأو « هتامجرت ةيقب

 ظحاحلا ضتسغ نأ انيأر فو .قالطإلا ىلع ةيسابعلا ةغالبلا تاآ نم ةيآ دعت لب

 رعشلا ثيدح نم ) اباتك ق نيسح هط عفد ىذلا ود وطشوأ قطنمل هتمجرت نم

 لوقيال ىبح ةقيمعلا ةقيقدلا ىناعملا ءادأ ىلع هتردقم ىق ككشتلا ىلإ « رنلاو

 ريبكلا بدألا ىف ف سداخ ىو ةيب رع َْق رقت م دوجأ نم تارابع هلأ ) : ةع

 ى ةقدلا ىلإ جات>ت ىلا ةقيضلا ىناعملا لوانتي ام دنع هنكلو « ةنمدو ةليلك قو

 هئارزإ نم غلبيو'''( ةقشم ةغللا فلكيو ةّقشم هسفنن فلكيف « فعضي ريبعتلا

 ءامهف ةيب رعلا ةخالانس< نيةرشتسملا نم هريغك ب ناك: هنإ لوقي نأ هيلع

 : رييكلا بدأآلاو ةياححصلا ةلاسر نم ةلثمأب كالذل كل..عهستس و (أيِيف ءادألاهايعأ ايرو

 نينار نأ ىردن هنأكو « رئامضلا 5 اهيلع ظحالي أم لك

 . مهيديأ نم كايترالا اذه اهلخد اعر هنأو عفقملا نبا لعب حاسنلا ىديأ امهتلوادت

 أت مدع ل نيب رغلأ نيةرششتسملاك اق ة متم هدذع ف هيلع هئارزإ َْق فرب هنأ قحلاو

 مهو « عفقملا نبا اهيف أشن ىاا ةرصبلا ةئيبك ةبي رع تائيب ىف نوأشني ال ءالئهف

 نع عفقملا نبا لقني ناك ام وحن ىلع ةيبدألا مهموق راثآ ةيب رعلا ىلإ نولقني ال

 اهدعب امو 48 ند رثنلاورعشلا ثيدح نم (؟) . 75/1 تاويحلا )١1(
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 نورتكي ابا اياك اهيف اولمعي مو ةيب رعلا نيواودلا ُْف اوفظوي ممم مت « ةيسرافلا

 بسحف ًابتاك نكي ملو ٠ عا فو ام وحن ىلع « ةيمسرلا ةيسايسلا لئاسرلا

 ناك هنأ ىلع هو رصاعم و دقو « ىلرعلا - غوص نسحب ًاضيأ ناك لب

 ,(١)رصعلا اذه ىف يدوس نيذلا ةرشعلا ءاغلبلا سأر ىلع هولعجو « ةغالبلا ىف ةيآ

 وحن ىلع ؛ ةغالبلا نع هتلئسأ نم نو رعاك 0 يأ هب مهباجعإ نم غلبو

 نإ :ةلئاسوب نكي نا لوي ظغاملا "سفن ( معضوملا اذه ريغ ى انب رعاه

 مهتنسلأو موقع اوحقلملو نايبلا اوقذحيل هراثآ نوسرادتي اوناك نيثشانلا باتكلا
 "” حاقل 0

 عاطتسا ذإ « هرصع ءاغلب ربكأ ناك لب . بسحف اغيلب عفقملا نبا نكي ملو

 هنأش نم اًفارحنا اهيف ثدّحي نأ نود « ةريزغ ةيبنجأ ةدامب ةيبرعلا ىناوأ الب نأ

 اهطامنأو اهتغايص ةغا لكل نأ فورعملا نم ذإ « ىوغللا جاودزالا نم ًابرض رحي نأ
 ىف ءادآلا ىلع ىصعتست دق ىلا اهتليخأو اهرَوص اضيأ او « ريبعتلا ىف ةصاخلا

 ظفتحي نأ عاطتسا دقف « عفقملا نبا دنع انفداصي ال كلذ نم ءىشو . ىرخأ دغل

 روصلاو ةليخألا نيب ةمءالملا عاط 6 امك « ةليصألا اهتاموقمت هتامجرت ىف ةيبرعلل

 داير اع د انارسلا هلت وت دنع ” نييستاخلا تيه ++ :ةنيدرفلا ةغللا :قوذو ةسينافلا

 اهتاراش لكب ةماتلا ةيبرعلا ةقياسلا هسفنا زوحم نأ عاطتسا هنأو ةينايبلا هتردقب هل

 20. ةيوغللا اهتامس

 حصن دقو « هتاوهس عم هتناصرو لوقلا ةلازجو ةغالبلا ىف ةيآ ناك هنأ قحلاو

 لين ىف اًعمط مالكلا ىشحول عبتتلاو كايإ» : هل لاقف « ءابدألا ضعبل ةرم
 لئاسل هتباجإ هتغالب فصي ام ريخخ لعلو . « ربك كل ىرعلا ود كلذ نإف ةغالبلا

 . « اهلثم نسحم هنأ "نظ لهاحلا اهعمس اذإ ىلا ىد » : لاقف ةغالبلا نع هلأس

 ذإ « ىدم كعَتأو كالذ نم عسوأ ىهن ع ةغاليلاب هفصو دنع فقت ال ةلأسملاو

 ىلع موقي بواسأ وهو © بتلوملا ىسابعلا ىلاتكلا تولسألا اون ص لئاوأ نم ناك

 لذتبمو ىدخو بسر 2 ل ه ولخت نأو اهيناعم نع لاقل فشت نأو حوضولا

 )١( 47ص( لكتفةعبط )افحاجلا لئاسرث الث ( ؟) . 8١؟ ص تسرهنلا .
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 ةيناويد لئاسر نم هئشني ام ىلع بولسألا اذه عفقملا نبا رص ملو . ىناع
 عسوأ هل ناكمو ديطوت ىوقأ هدنطو كلذبو « هتامجرت ىف هممع لب « ةيناوخإ وأ

 تناكو . هنونف تفلتخا امهم رصعلا ىف ى ماعلا رذلا بواسأ هلعج ذإ « نيكمت

 « ديدشلا داصتقالاو زاجيإلاب هدنع بولسألا اذه زيمتي نأ ى ًاببس هيناعم ةرازغ

 . « ًانيصر ًاحيصف ءادأ ىدؤت. ىناعملاو « ديزت الو صقنت ال ىناعملا ردقب ظافلألاف

 مغرلا ىلع هنأ رهظيو . قوص فدارت وأ عجس نم ىريبعتلا لامحلا ىلإ دصق نود
 82 هبيلاسأو هظافلأ نم راعتساف هتاغايصو نآرقلا لامج هرهبي ناك هتقدنز نم

 نأ ىعيبطو « ةنمدو ةليلك صصق ىاوركللا صصقلا ىح هتاياتك بناوج

 . ةيسايسلا لئاسرلا اهب حتتفي ناك ىلا هتاديمحت ىف ”ةياغلا هدنع ةراعتسالا هذه غلبت
 : ("ديمحتلا اذه ىف ىرن ام وحن ىلع فينحلا نيدلا اهيف مظعي ناك ىلاو ةيمسرلا

 ”ءاىبش هزجسعي ال ىذلا « ةرهاظلا ءالالاو « ةرهاقلا ةمظعلا ىذ هلل دمحلا »
 هل لوقي نأ اًئيش دارأ اذإ هرمأ امنإ ) : هرمأ الو هؤاضق سف كسي الو « هنم عنتمي الو

 ذفنأو « همكحي رومألا ردو « هملعب قلحلا قلخ ىذلا هلل دمحلاو . ( نوكيف "نك
 بقعم ال) اهل هنم 2''ةدكذمو اهيلع هنم ةردقب همزع اهنم ىطصاو راتخا ايف

 ناك امو ( راتخيو ءاشي ام قلخي ) قولا نم ءىش ىف هل كيرش الو بك

 هلل دمحلاو . ( نوكرششي امعمىلاعتو هللا ناحبس ) مهرومأ نم ءىش ى ةريحلاا سانلل

 هتمارك دارأ ناو هسفنأ ىخترا ىذلا هنيد رومألا نم راتخا ام ةوفص لعج ىذلا

 نوركذيو هءامسأ نوسدقيو هلالج نومظعي « نوبرقملا هتكئالم هب ماقف «هدابع نم
 راهنلاو ليلا نودبسي ) نوربكتسي الو هتدابع نع 257 نورسحتسسي ال هءالآ
 . هرمأ نوعيطي هضرأ ىف هئايلوأو هئافلخو هئايبنأ نم راتخا نم هب ماقو ( نورتفي ال

 نودهاجيو .هقحب نوذخأيو هدهعب نوفويو «هدعوب نوق دصيو « همراحم نع نوبذيو

 هزازعإو مهتجسح ا*!هجالفإو ملوق هقيدصت نم مهدعو ام دنع مف ناكو . هودع
 هي زخ نم مه دعوأ ام دنع ,هودعو هودعل ناكو « مل هنيكمتو مهقح هراهظإو مهنيد

 نس هيف 0 هرمأ كالذ ىلع ىذم . مهيلع هبضغو مهنم هماقتناو «هسأب هلالحإو

 . هب ايعي : ءىثلاب رسحتسي (*) . ه#/87 برعلا لئاسر ةرهمج ) ١(
 . هرصن : هجالفإ ( * ) . كلم : ةكلم (؟0



 ها:

 ( نورفاكلا هرك ولو هرون ميل ) ىب اهف كلذ ىلع هذفنمو هيضمم وهو «٠ ىضم اهف
 رومألا ىف ىضقيال ىذلا هلل دمحلاو . ( نومرجلا هرك ولو لطابلا لطبيو قحلا قحيل)و
 ةريخلا ىلوو « اهاهتنمو اهنيلو وهو «هتردقب اهاضمأو هملعب اهأدتبا ( هريغ اهربدي الو

 ةريحلا مل ناك ام راتخيو ءاشي ام قلخي ) اهنم يحب حتالساساا اهيف
 ىذ «٠ مكحلا زيزعلا ملعلا حاتفلا هلل دمحلاو . (نوكرشي ام نافو هنا 00

 « هتمحر نم هئايلوأل حتف امل كسم ال ىذلا ؛'"”لؤحلاو ةردقلاو ''' لوطلاو نمل
 ءءاشي ام لعفي « هئاضقو كلذ ىف رمال دارا ل هتمقن نم هئادعأب لزنأ امل 8

 هيلعو هركشب معنملاو ٠ هفادتبا هنمو هدمحب بيثملا هلل دمحلاو . ديري ام مكحو
 . (« هؤاطع وهو نامباإلاب ىثملاو « هؤازج

 نيب اهانعضو دقو « ديمحتلا اذه ىف ةريثك مدح ركذلا نم ةسبتقملا تايآلاو

 ادسبو . ميركلا نآرقلا نم ةدمتسم ةريثك ظافلأ اهءاروو ؛ ا تو ساوقأ

 رثكأب قيمنتلا انه ىغتبا امتأكو ءاحمس ًاوفع ىتأب ىذلا عجسلا نم ”ء ىبش انه هدنع

 انل حضتيل ةيناوخإلا هلئاسر نم ةفئاط قوسن نحنو . هتامجرت ىف هيغتبي ناك امم

 هئاقدصأ دحأل ةدولوع ةئنهت اهنم ركذن ام لوأو « ىنف دهج نم اهيف لذبي ناك ام

 ] : '!طمنلا اذه ىلع

 ؛ ًايخ اهب ركل ىرجأو ٠ اني ر:ايلعصت «ةدافتسملا ةنبالا مكل هللا كراب (

 تايقابلا ) نهنمو « تالاحلاو تاممعلاو تاوخألاو تاهمألا نهنإف « اههركت الف

 ايلهأ تحرق :ةيرافع فريون مهترسم دعب هلهأ ءاس مالغ برو ( تاحلاصلا

 ( مهتءاسم دعب

 نم انه سبتقاو .
 : (؟!دلو نع ةيزعتلا ىف هب بستسك امو « ديدشلا

ح ام ىلإ "قعمجت الف عهقحي هلل ربص نسم هدعو هللا ىلع بجوتسي امتإ »
 ت

لا ,ظعأ اهنإف « هنم ضوعلاو هيلع رجألاب ةعيجفلا كدلو نم هب
 « كيلع نيتبيصم

 .«باوثلا ليزج كل رخذو « ريخب كيلع هللا فلخأ «كل (5) _نييستست زرسمللا ىكنأو

 داصتقالاو راج داب 0 ( تاح اصلا تايقابلا ) 0 نارقلا

 : همر برعلا لئاسر ة ةرهمجم (:) . ماعنإلا : لوطلا 600

 . نيتبيصملا : نيتءزرملا ( ه ) . ةوقلا : لوحلا (؟)

 . هال/“ برعلا لئاسر ةرهمج (؟١



 هه

 « ريكفتلا ةفارط نم اهيف ىرحي ام عم ةلاسرلا هذه ىف ةحضاو ةيقطنملا ةقدلاو

 ظعأ اهلعج لب 1 يل رص لا يستر لع ا روم

 نم هللا هصوعب نأ هي>حاصأ اعلف فلو ٠ باوثلا اهيحاص مرد دإ َ ىكنأو

 ل ا ل ل ل ل

 0 هحاح هيضقفتس هناوخإ

 هسفنلف مهيلع ركشلا كلذب بجوتساو هناوخإل جئاوحلا ىضق نم نإف دعب امأ ٠

 نم هعرا ازل دب ال عرز وهف هركشي ال نم دنع عضو اذإ فوورعملاو : يه ال لمع

 ركذن اهف اهب نحن ىلا انلاخلو « كيلإ تبتكو . هدعب نم هبقعل ا

 ىدايآلا هب رمخ دتوأ ءانيلع ركشلا هب بجوتست « فورعم اهيف ام ”لوأ « ةجاح كل

 .(انلبق

 سيل ةجاح هيخآل خأ ءاضق لعج دقف « ةلاسرلا ىف ةحضاو ريكفتلا ”ةقدو

 . هوحت هيجاوب هضوهتو هنأ قوقمحم همايقل ءهسفن ىلإ هيذؤي امتإوءهيلإ هيدؤي امم

 فوورعملا نإ 7 « سانلا ضعب دوحج هيأإ ردابتيو « فورعملا لذي نع ث'ادحتيو

 ى انب ترمو . نوركشي الو نودحجي نم دنع ىح هداصح نم دب ال 0

 ةيبدأ لئاسر هبشي ام ىلإ باّتكلا ضعب اهب لوحت ةيناوخإ لئاسر فلاسلا لصفلا

 عفقملا نبالو « امهطئارشو امهتافص ”ةلصفم امه ثيح نم ةقادصلاو ةوحخأألا فصت

 : هنيعب اخأ اهيف فصي مل هنأ انيأر ىف « هناوخإ دحأ فصو قى ةعيدب ةيبدأ ةعطق

 ىفمت ىهو « لضافلا لجرلل قدأ ةرابعب وأ « لماكلا خألل ىلعألا لثملا فصو امعإ

 : "7 ةلك اشلا هذه ىلع

 ةماعلا سار اكو يع ف. نسانلا ”مظعأ ناك ىل بحاص نع كربحم ىلإ »

 ء دجن ال ام ىهتشي *ب الف هنطب ناطلس نم ًاسراخخ ناك . هنيع ىف ايندلا رغص ىدنع

 6 وسلا | وعدي الف َ هجرف ناطاس وم اهراخ ناكو . لوو ادإ ركب الو

 .نع 1 الو « ةمعن لع ١ رسشأس ال ناكو ء اند الو نأ 00

 . 55/5 برعلا . 5١/8 برعلا لئاسر ةرهمج )١(

 .رطبي : رشأي (* ) . ريبكلا بدألا رخآ ىف فصولا اذهرظنا (؟)
 لئاسر ةرهمج ىو ١ا/ةه/١ بادآلا ردز قو



 ايف )١( ىرامي الو ملعي ال اع ملكتي الف « هناسل ناطلس نم ًاجراخن ناكو . ةبيصم

  ريكأ ناكو . ةعفنمب ةقث ىلع الإ مدقي الف ةلاهحلا ناطلس نم ًاجراخ ناكو . ملع

 دج اذإف ءًافعضتتسُمم اًنفيعض ىتري ناكو . نيلئاقلا ذب قطن اذإف « ًاتماصهرهد
 « ءارم ىف كراشي الو « ىوعد ىف لخدي ال ناكو . ًايداع ثنا وهف دحلا
 ًادحأ مولي ال ناكو . الودع ًادوهشو امهسف ًايضاق ىرسي ىح « ةجحب ىلدي الو

 ًاعجو وكشب ال ناكو . مال ىتح . هلثم ىف راذنعلا نوكي دق ام ىلع

 . ةحيصنلا هدنع وجري نم الإ اًنيحاص ريشتسي الو « ءرسبلا هدنع وجري نم ىلإ الإ

 ىلع مقني ال ناكو . ىهشتي ال . ىكشتي الو . طّخستي الو « مربتي ال ناكو

 هتليحو همامها نم ءىشب هناوخإ نود هسفن صخي الو « ؤدعلا نع لفغي الو لولا

 ري ليلقلا ذمخأ ”نكلو « قيطنت نإو « اهتقطأ نإ قالخألا هذهب كيلعف . هتوقو
 . عيمجلا| كرت نم

 ررد نم ةنيمت ةرد دعي هلاصخو لماكلا لجرلل فصولا اذه نأ حضاوو
 ىلا صوصنلا بحاصو هبحاص نع لاقي نأ نيبلا أطحلا نمو « ةيسابعلا ةغالبلا
 هييعيو © هتغل برطضتو هبيلاسأ ىف رثعتي نيقرشتسملا دحأك ناك هنإ اهانفلسأ
 مخ ةيبرعلا ةغللا تناك دف « ءاصعتسا هيلع ىصعتسيو ملسلا ءادآلا ًاناحأ

 رخآ أ ا انيح ةعاصنلاو ةلازحلا عم ةغالبلاو نايبلا ىف هنامز ةبوجعأ ناكو « هل

 ظ . ةقاشرلاو ةبوذعلا عم

 كوره (9 نب لبس

 0ع ءالخبلا بانك فو« نيببلا نايل 07 امم ا ورم نب لهس وه

 لوا ىرامم )10

 0 هرابخأو ليا ةمسرت ى رطنا (+)
 «( "88 6 1١955٠2 مو ه٠ ها/ ١ نييبتلاو
 5/7 «. "ال 4/0 ناويحلاو ؟ةرل #4 "5
 تسرهفلاو ٠ ٠١/10 5.“/ه « :""و

 مهو - ؟هال/9 بادالارهزو ١94 ص

 7 ( نديل عبط ) ئدودسملا فا ارشإلاو هيبنتلاو

 ©« ١8 ؛ ؟ه/ 7 رابخألا نويعو ال" نم 7

 نوردبنبال نودبع نبأ ةديصق حزشو 11/4

 ه8, ه ديرفلا دّقعلاو ؟ #1 ص اا

 تاوفو ( سرهفلا رظنا ) ةقرفتم عضاوم قو
 حةلاسر حرش ّق نويعلا حرسو ١8١7/١ تايفولا



 هالالا ٠

 وهو . 6 هيوهأر » ىريمدلل ناويحلا ةايح قو « ىونمار » تسرهفلا قو « نوبهار » .

 « هسأر طقسم ى اوفلتخا هدج مسا ىف ةاورلا فلتخا ام وحن ىلعو ءلصألا ىسراف

 ليقو « زاوهألاو طساوو ةرصبلا نيب ةروك ىهو « ناسيمتس د لهأ نم هنإ ليقف

 فرعي الو . روباسين لهأ نم هنإ ليقو «ةروكلا كلتب ةيرق ناسّيسم لهأ نم هنإ

 كرت دقو « ىرجح لا ىناثلا نرقلا فصتنم ىلاوح دلو هنأ نظلا بلغأو « هدلوم خيرات

 تناك ىلا ةفاقثلا عيباني نم دوزتلا ىلع لبقأو « ةرصبلا ىلإ ا

 ةيسراف تامجرتلا فلتخم نم بناجألا نع لق امو مالكلا ملع ةصاخخو ٠ ءاهب ”ةشبنم

 . ةيلصألا هتغل نع لئاسرلا ضعب ةمجرت ى كراشي هسفن وه ذخأو « ةيدنهو ةينانويو

 هب رقي ام ناعرسو « ةرهشلاو دحما نم ائيش اهب لاني نأ المآ اهيلإ دادغب هبذجتو

 راد ديشرلا سسأ اذإ ىتح « نيواودلاب هقحليف « هنم ديشرلا ريزو ىكمربلا ىحي

 نم اهيف مجري ناك ام ضعبو بتكلا ضعب ىلع فارشإلل اهب يع ةمكحلا
 . ةيبرعلا ىلإ ىسرفلا هناسل نم نيهبانلا ةلقنلا دحأ ناك ذإ « ةيبنجألا بادآلا

 ةقيثو ةقادص تدقعنا ةرجهلل 1817 ةنس مهتبكن دعبو ةكماربلاب هتلص ءانثأ ىو

 « نومأملا ىلإ همادقف « هبتاكو هراشتسمو نومأملا نوئش ربدم لهس نب لضفلا نيبو هنيب

 ذخأو هيلإ ةفالحللا تلوحت اذإ ىّبح « هئاكذو هقطنم ةحصو هتغالبب بجنعأُف

 ةيميداكأ هبشي ام ىلإ اهلوح ذإ « ةفورعملا ةعساولا هتيانع ةمكحلا راد نوئشب ىبعي

 فرشيل « صربق نم تبلتج ىلا ةفسلفلا بتك نئازخ ىلع ًامسيق هلعج«ةمخض
  اهدقعي' ناك ىلا هتاودنو هسلاجم ىف نومأملا مزلي ناكو . ةيب رعلا ىلإ اهلقن ىلع

 235١6 ةنس قوت ىبح ةمكحلا رادب ًانزاخ لاز امو « نيملكتملاو ءاملعلا رابكل

 رهمجْ زسب هورصاعم هاهم ىتح ةغالبلاو ةمكحلاب هنامز ف لهس
 هنعرثأ امو ةيسرافلا ىف رهمجرزب لحم ةيبرعلا ىف لحي هنأ ىلإ ةراشإ ؛ مالسإلا

  قيتع هسفن ىف الهس لهس ناك» : لاقف ظحادللا هفصوو «ةريثك لاثمأو مكح نم

 ةربحلا لبق ةمكحلاب هل ىبضقت « 29 ةمادتفلا نم ًاديعب « ةراشلا نسح « (!١هجولا

 . ليمج :هجولاقيتع 20١ )١( (يبرملاركفلا رادرشن ) ةتابفربال نوديز نيا
 . وعلا ةيادقلا 00 ه١*/١1 ىريمدأل ناويحلا ةايحو 548 ص
 . ١95 ؛ةنس لوألا ددحلا ةيسنوتلا ةعماملا ةيلوح و
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 لبق لبنلابو « ناحتمالا لبق بهذملا ةقدبو ةبطاخلا لبق نهذلا ةقربو

 نزاو ١ : لاقف نومأملا ريزو لهس نب نسحلا هفصوو « ا! فشكتلا

 5 بضغي مل حزوم نإو ع بحي ةكوحااا 5 ملحللا عس و. + علا

 اهتامح ام ضرآلاكو  تدخأ ع قلوأ كيحت سمشلاكو , عقو نيأ ثيغلاك

 ىذلا ءاوطاكو « هيلإ رح سم هلق عقانو هسمتلمل ر روي ءاناكو# تلمح

 ىلا ءامسلاكو « روراممملا اهب شيعي ىبلا رانلاكو ء مسنتلاب ةالنا هني تطقت

 « بهذملا ىنوعش » ناك نإ مالا نبا لوتيو . (« رونلا فانصأب تنسح دق

 هنأكو « لخبلا ىف لئاسرو ةريثك بتك كلذ ىف هلو « برعلا ىلع ةيبصعلا ديدش
 انعبطو ةيجس لخبلا ناكو . ةيبرعلا مركلا ةليضف ضقني نأ لئاسرلا ثانتب دارأ
 : هل لاقف هيقل اًصخش نأ اهنم « ةريثك رداون كلذ ىف هنع تيورو «هيف بكر
 : لهس لاقف « ,هرد : لاق « ىتخأ اي وه امو : لاقف ٠ كيلع هبررض ال ام ىل بسه
 « ةرشعلا رشع وهو « ىصتعسي ال هضرأ ق هللا 0

 0س 0 الأ « م ةيد فلألاو « فلألا رشع ةئاملاو ع ةئاملا رشع ةرشعل

 . مهرد ىلع مرد الإ لاومألا تود لهو ٠ هتنوه ىذلا مهردلا ل

 ل
 تومي داك ىبح « حرمت ملو دوعقلا انلطأف « امور هدنع انك » : لاق « لبع د

 « ”قرسم اهيف ةفّحّصب هاتأف ءان دغ كليو مالغ اي : لاق هانررطضا املف « ًاعوج
 ةفحصلا ىف علطاف « سارضألا هيف رثؤت الو نيكسلا هيف ' ردت 0 ميرال كرو هج

 ىح«ةعصقلا ىف ام عيمج بلقف «سباي زيخ ةعطق ذخأ مث « اهيف هرصب بلقو

 نس نيأ : لاقف « مالغلا ىلإ هسأر عفر مث « ةعاس ًاقرطم ىبف . كيدلا نم سأرلا دقف

 ل هب تيمر ىلو : لهس لاق « هب تيمر : لاقف ؟ سأرلا
 فيكف « هياجرب ري نم تقمأل ىنإ هللاوف ؟ هلكآ ال ىنأ تننظ ءىبشث ىألو :لاق

 لأفلاو ( مؤاشتلا ) ةريتطُتلل الإ هتعنص ام هركأ ملول : هل لاق مث « هسأرب ىري نم

 ام هتوص الواو « كيدلا حيصي هنمو « سمخلا ساوحلا هيفو سيئر سأرلا « هتهركل
 بارش لاقي « لثملا اهب برْضَسي ىلا هنيعو ءهب كربتي ىذلا هقرتف هيفو « ديرأ

 نارح ةفصلاو « شطع : رح (١؟) . 25/١ نييبتلاو نايبلا )١(



 ه4 ظ

 شهأ طق ًامظع رأ ملو « ةيذلثكلا عجول بيجع هغامدو « ءادصلا ىف .كلردلا نيك
 . ؟ هنولكأي لايعلا نأ تننظ هلك الىفأ تنئظ ذإ الهف ٠ هسأر مظع نم نانسألا تحت
 ريخ هنأ تملع امأ ءهلكأي نم اندنع نإف هلكأت ال كنأ كلبت نم غلب ناك نإو

 نبا قرا انشا : لاق ؟ وه نيأ رظنا ؟ قن ندعو قاسلا نم 0 نس
 « كبيسح هللاو « كنطب ى هب تيمر كنأ ىردأ ىبكل :لهس لاق ٠ هب ع

 ماكل هبوشي ناك فرظ وهو « هفرظ ىلع لدي ام اهتقباسو ةردانلا هذه ىف لعلو
 .ضعب ثّددح هنأ هنع اوُصَمقمهنأ كلذ نم «ةرملا ةيرخسلاب ًانايحأو « ًانايحأ ةولحلا
 « كاباقي ال باذكلا هجو نإ : ةهيدبلا ىلع هباجأف « تبذك هل لاقف « ءارمألا

 ليذهلا وبأ هيلإ بلطو.. هلباقي ال ناسنإلا هجو نأل « باذكلا وه ريمألا نأ ىعي
 ( هب اهيف هيصوي لهس نب نسحلا ىلإ ةلاسر-هل ةييقكي نأ روهشملا ملكتملا فاآلتعلا

 ذإ « كحضلا ف برغأ اهيف ام أرقو اهضفو نسحلا ل اهب مدقت الو « هبلط ىبلف

 اهئراق دي ضبقتو هفتيحتت تايبأب نزعل ليذحلا ىبأل دمي نأ نع هاهني الهس دجو
 : هاوقب اهلهتسا 2 هتدعاسم نع

 ىدبأ ام فالخ ب لْيَذِهْلا ىأل ةجاح .كتلأس اذإ - ٌريمصلا نإ
 دْعولا ٍفِلْذَمب ءاجّرلا َلْبَح هلدُدلا : سأيلا حور هُحَنماف

 ذرلآت

 « هيلإ داعف « لامب ليذملا ىبأل رمأو ء انتفص ال هتفص هذه : نسحلا لاقو
 نإ » : لوق تعم امأ ) مهفلا كنع بزتع نيأ ىرست ٍ لهس لاقف 2 هيتاعو

 ةطلاغم ىهو . اذه تلق ام ريخلا ىريمض نكي مل ولف « ىدبأ ام فالخ ريمضلا
 « ةرات ةحيحصلا ةجحلاب نايتإلا ى ةيلقعلا هتردق ىلع لدت اهنا ريغ « ةحضاو

 ةيناث ةرات ةلوخدملا ةجحلاو

 جاف هةئاينعو هدج ةواقش تلاط اذإ ىح نه سو

 ءابطخللا نمو » : ظحاحللا لوقي هيفو + ًارعشو ًارين لوقلا نسحب لهس ناكو
 ةدلجلا رابكلا بتكلاو راصقلاو لاوطلا لئاسرلاو بطخلاو رعشلا اوعمج نيذلا ءارعشلا
 بحاص بتاكلا ىنوبهار نب نوره نب لهس ةد ةاوملا رابخخألاو ةنو دملا ناسحلا را
 لئاسملا باتكو ناوخإلا باتكو « ةنمدو ةليلك باتك ةضراعم ى ءارفعو ةلعث باتك



 عال

 اضيأ هبتك نم ميدنلا نبا ركذو . ؛بتكلا نم كلذ ريغو ةيلذهلاو ىو زخلا باتكو

 دودلو دودوو دودن باتكو « ءارذعلاو قماولا باتكو ء بلعثلاو رمسلا انك"

 ىسيع ىلإ باتكو لسأ نب لسأ بدأ باتكو نياازغلا باتكو نيبرضلا باتكو
 ف هل 0 ةتابف نبا ركذو . « ةسايسلاو كلملا ريبدت باتكو ءاضقلا ىف نابأ نبا

 ظ . نومأملا ة ةريمع

 ةلكاشم « شما سعت دك ور ىنع هنأ رهظيو

 « ءارفعو ةلعث ١ : هاباتك كلذ ى هعضو ام مهأ نم ناكو « ةنمدو ةليلك باتكل

 ةنمدو ةليلك ىلع ديزي هنإ لاقو امهوُأب ىدوعسملا داشأ دقو « بلعثلاو رمنلا ١ و

 ةيسايسلاو ةيعامجالا ةيبرتلاو ةظعلل ةليسو ناويحلا نم ذختا دقو . همظن نسحب

 ( ةنمدو دست عنص امك طبضلاب لاثمألاو مكحلا برضو مالكلا نم لصفي ام

 : ةحيصنلا هذه ىوس ءارفعو ةلعث باتك نم انل قبي لو

 نم هب نودوجت ىذلا لبق ام دقم قوقحلا نم مكيلع بحي ام ءادأ اولعجا ١
 ةليقعلا نسدو ىلع رهاظم ة ةضيرفلا نع ءاطبإلا عم ةلفانلا ميدقت نإ ؛ مكلضفت

 هب دمحتت عفن ق سيلو « رايتخ الاب لحم ريبدتلاب رضمو ؛ ةيورلا ريصقتو

 . « ةصيقنلا موزاو ةءورملا داسف نم ”ضوع

 . ًاملعو ًامكح ءولمم باتكلا اذه نإ :ةحيصنلا هذهل هركذ دعب ىرُصحلا لوقيو

 تافطتقم رشنو ©« بلعثلاو رمنلا باتك ىلع امثيدح ىريهملا رداققلا دبع ديسلا را

 2 باتكلاو « ةيسنوتلا ةعماجلا ةيلوح نم لوألا ددعلا ىف ةمدقم عه هلم

 بئئذلاو مكحلا بلعثلا ىه تايصخش ثالث ىلع رودت ةصقلا قدأ ةرابعب وأ

 عم شيعي ناك بلعثلاف « اقيقد ”السلست ةصقلا لسلستتو « ىغاطلا رمنلاو دوححلا

 ءرخخأ باعث هب رمو «لايلا ( ىتخر لاخلا نسح وهو هيف نامز هيلع ربغ داو ىف هجوز

 هيلع مجهي نأ ةفاحم « هنع لوحتي نأ هحصنو  ىداولا نم هرحج عضوم ركنأف

 نا نم تفرط عنه. نأ كيت ملو « لوحتلا هيلع تبأف ءهجوز راشتساو « لبسلا

 ًايواط هتليل تابف « ًاسينأ رد و ايه ادب عجبي ما رج نإ هدو داع

 فرع ام ناعرسو « افراعتف « هب وى بئذ اذإ هلوح نم تفلتي اهيبو ؛ حبصأ ىتح

 نأ الو اهديصي نأ عيطتسي ال هنأ ريغ شحولا رقبو ءابظلاب “تمت ةريزدلبا نأ هنم



 ممأإ

 ملط كامل شحو نم اهب ام لكو ةريزحلا عوضحلا ( هعضوم زواجتي نأ انوع

 ًابعترم ًاعزف الإ نآلا كملكأ ال ىنإ : هل لاقو . ربكتو ربجت ىذلا رمنلا وه غاب

 هيلع راشأو « ايقتلاف « ' ىخ ناكم ىق ًاددغ قتلنلو « ف رصننلف « .افاري نأ ةيشح

 ىلع موقي ةريزتجا ى ةيالو هنم بلطيو هل فطاتيف رمنلا ىلع لع مدقي نأ بلعثلا

 بنذلا ىدبيو . اهترادإ ىلع هنيعي أ اريزو هنم ذختيو « اهتاريخ هرطاشيو اهمكح

 امو هتيدح ةيجعيو 5 هاقلي ىح هعجشي لازي امو « شطابلا كلملا ءامقل نم هفوخ

 ةصقلا نم ةعطقلا هذه قوسن نحنو . ءابظلا لدانم لع الار رف عميق« هيلع ضرع

 ىكخت ىهو « ىلايحلا ىناويحلا صصقلا اذه ىف هتقي رطو لهس بولسأ ىلع لدنل

 امهنيب ناك امو « ءاقللا ىلع امهقافتاو ةأجف بئذلل بلعتلا ءاقل دعي ثدح ام

 : ةرازولا نم بلعتتلو ةيالولا نم بئذلل راوحلا رمثأ امو « ءاقللا اذه ق راوح نم

 مث «توقلا مدعو رومنلا ةوادع نم هرزّح امل اًرمتغم اني زح بلعثلا فرصنا »

 ؛ بوطحللا لزاونو رومألا دئادش ىف ءرملا لقع لضف فرعي انإ : لاقف ركف

 ةدعاس نأ كلذو « لقاعلا نم قمحألاو ملاعلا نم لهاا برقأ امث ءاحخرلا دنع امأف

 بيبللا نيبو هنيب زييمتلا نع ةبجاحو لقاعلا ةدايز نع هصقنل ةرتاس لهاجلل ايندلا

 [ ىلع ] ئرما لك ديصي امتإو « 0 ا ارح

 ىذلا ناكملا دصق حبصلا حبصأ املف . ةليحلا بلط الإ انهه سيلو « هردق

 بلعتلا هل لاقف « رمنلا نم ( ظفح ) ةبقر نع كلانه ايقتلاو هيف بئذلا دعو

 تيقلأو كثيدح نم ىنتثثبأ ام ًاماهها قدازف < ىسفنب امومهم تنك ءارفتلا ابأ اي

 دوعي نأ هلعلف 2( ةقداص ةمهب هيلع دعا نإ ريبدت انههو « كلاح ءوس نم ىلإ

 نأ هللسف « رمثلا تئاا : بلعثلا لاق ؟ وه امم : بئذلا لاقف : حالص ىلإ

 ران تيقانلا كام ان كبسكتو ًاركذ كل ”درتو ًاعفن كيلع درت ةيالو كيلوي

 لاق « مدعلاو ود ءاوس : لئاقلا لاق امكل هنإ و« هقلخت ةسارشو هلخب نع كتربخأ ام

 انعفتنم ىبي اهف كان نإذ هرطشب هيلإ تثعب الإ اًئيش ديفت ال كنأ هئملعأف : : بلعثلا

 9 نكو + بجن ىذلاب ًامايقو ةنسح ةنوعم ىم مدعت نلف كباجأ نإذ « ًاحالصو

 : رعاشلا لاق

 ءالدلا ىف كولد ىقلأ نكلو ثيفح يبلط نع ٌقزرلا سي
 ب
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 (؟ةعام ليلقو ةأمحب ىجست - اًروطو اروط اهفلم كّدجت

 صيرخلا ''ةفراقم اوقتا : لاقي ناك هنإ حابصلا ايأ اي : بئذلا لاق
 0 ىق كآر 3 كتالاح ثيخأ كنم ىأر ةوقلا ق كآر نإ هنإف  رداغلا
 شاع نم . . ىأرلا سيل هنإ : ءارفلا ابأ اي : بلعثلا لاق « كلوضفو كعدي
 ليوط هرمع ل امنع اذإ ةلزنملا»و ركذلا لماخ ريغ
 لاط نإو وهف سانلا ىلعو هسفن ىلع هريخ ”لقو قيض ةديض ق هشيع ناك نمو« رمعلا
 اهيلع ئرتجب ال ةثالث رومأ : لاقي ناك هنإ : بئذلا لاق . رمعلا ريصق هرمج
 برشو 0 ناهئاو راما ةبحص : ىللق الإ اهنم 35 الو جوهأ الإ
 بكردو 4 مضنقلا مضللا غل مساسيس دق : بلعثلا لاق . ةبرجتلا ىلع علا
 هسفن نع 050 ءدحأ ناطلسلا باب ىلع بظاوي سيلو . هل لوأ ذ ال نم بعصلا

 نم هتجاح ىلإ صلخ الإ سانلاب قفريو ظيغلا مظكير ىذألا لمحتيو ةفنألا
 :« لدع ريغ نم ناطلسب طبتغت ال : لاقي ناك هنإ : بئذلا لاق . ناطلسلا
 نسحح الو« ةباصإ ريغ نم دوجب الو «قدص ريغ نم ةغالبب الو« لضف ريغ نم ىنغبالو .

 ةارادم نامزلا ىرادي نأ رئاخلا ب هنإ : بلعثلا لاق . ةيشخ ريغ نم لم
 لاق . قلعتلاب بكرملا نم ىضرأ : لثمتملا لاقو « ىراحلاا ءاملا ىف حباسلا لجرلا
 م نيب لوح نئعذلا ا وه هتجاح زجاعلا هب كردي ىذلا ببسلا : بئذلا
 لهألاو ناوخإلا سيلو « ىأرلاو توقلا ىف ةدايز لاملا : بلعتلا لاق . هتبلطو
 دارأ اذإ هل لام ال نم نأل « لاملا الإ ةءورملا رهظمي الو « لاملا عم الإ ناوعألاو
 «تاركس ناطلسال "نإ : بئذلا لاق . هنع رّصقف مدعللا هب دعق ًارمأ لوانتي نأ

 هاير يودع ندم طخسلا بجوتسي نم ضعب نع اضرلا اهنش
 بحاص "نم ةرطاخم هنم دشأو « رحبلا ىف جججتل نم رطاخ دق : ليق كلذلو
 © بئاغرلا لني مل اهتبوعص ىلع لاوهألا بكري مل نم : بلعثلا لاق . ناطلسلا
 لاني سيلف هاّنقَوُسي هلعا ام ةفاخم هتجاح هيف غلبي نأ هلعل ىذلا رمألا كرت نمو

 كردت دق ةديعبلا ةياغلا نأ هانعم لثم (4) . دوسألا نيطلا :ةأمحلا )١(
 ءاىفلا عيمج لكألا مخلل لصأو . قفرلاب . ةطلاخم : ةفراقم (؟ )
 . نا سلا فارطأب لكألا : مضقلاو َ ةمعنلا وهو لضف عمج : لوضفلا م0



 درو

 ةمه عافترا ةنوعمب الإ اهعيطتسي دحأ ال ةثالث لامعأ : لاقي ناك دقو « ًاميسج

 ::همالك ىقذلا نديغأف ..وادعلا ةرجاتمو: رجلا ةراجتو ةلزاملا ةحيض# لطبخ لقعو
 | حتتفاف . ةلذلا هذه لثمب هفرعي ال ناكو « هيدي نيب ماقأب « هل ركشف « رمنلا ىتأف

 باب تلمأت ةالاوملاو ةحصانملا نم هيلع انأ ال ىنإ كلملا اهنأ : لاف « مالكلا

 ريثك كلملا تيأر الو ٠ مدخلا تاقثو ناوعألا ىم اص نم ًايلاخ هتدجوف كلملا

 ىلع هنيعي نم هديبع نم هل سيلو « ءاطعلا لزج ءانسفلا بحر نؤملا مظع فلكلا

 ةسايسلا نسح نم هيلع ىوقأ ىتتيأر ىذلل ىسفن تبدن هلمع نم مهلا هيفكيو هتنوئم
 همالك رمثلا بجعأف . اهنم كلملا ىلع ةعفنملا "درو اهالوتأ ىلا ةيحانلا طبضو

 كدت كينكتس انآو:6. "ترو ةفدنع : هل .لاقف: 4: هذغو ايف عمطو

 . كسفن ىلع تطرش امب كؤافوو كؤانغو كتيافكو كطبض نوكي فيك ٌرظنأف
 جرخف «كلانه ام لامعأ هل عمجاو « ءابظلا لهانم ىلع هددهع مالغ اي هل بتكا

 . « بتاكلا ريزولا لحم هّلحأو بلعثلا فلختساو « هلمع ىلإ بئذلا

 بتتساو هتيعر هل تناد اذإ ىّبح «هريزو اًبحصتسم هتيالو ىلإ بئذلا ىضمو

 هلسارو « تابيطلاو تاريخا نم رمنلل هلسري ناك امب كسمأ هناطلس نكمتو هرمأ

 هرذحي هيلإ بتكف « هيحغ ىف ًارداس لظ هنكلو « هدوعوو هدوهعب هرّكذو رمنلا
 ”درف « ةعاطلا ضقنو درمتلا ىلع ممص دق بئذلا ناكو «لاكنلاو باقعلاب هرذنيو

 : ةفينعلا ةلاسرلا هذهب رمنلا ىلع

 ع نأ «ريركلا ىلا دمع نيس ل قا لصو « حيل نحيا لا مس

 « رسخأو م دقو « رذنأو هيف رح امب" ىلإ لصو هب هللا عتمأ  كلملا باتك نِإف

 ىلع فوخا رغثلا اذه رمأ "ىلإ دنسأ هللا هظفح  كلملا ناك دقو « هتمهفو

 هلهأ نيب ةملكلا نم فالتخاو « هلئبسس نم عاطقناو + هر ودعلا نع راققا: قيحب

 ةعاطلا لسش تعمجو « ةفآلا عادص 11١ تب 10 « هيف ءاوهألا نم قرفتو

 ةوادعلا ىلوأ تعمقو « (؟) اجشلا دعب قيرلا تغسأو ةنتفلا (77 جدأ تفشكو

 اهتقيرط ناك ةلالنف :تغفدو: < اكورتم. 299 هملعم ناك نعنع تمقأو : ءانضذلاو

 )١( قلحلا ف ضرتعي امو ةصغلا : اجشلا () .تحلصأ : تيأب .
 ) هملاعم درفم : هملعم ( : ) . ةملظلا : ةيجدلا (؟ .
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 ] «( هدنع ةفلزأاو كالملا و باملا ميركو باوثلا ليزج كلذدب سلا ١ اك وسع

 فإو (17 نانشسلاب ىلثا عع م اوف ار وكشم) [كيش ةئق دجأ ا هتلمع ام داعف
 0س انأف هتمعل (9 ٠ ترد هتعسص .كالملا تسي نإف داو رديشسملا كبعي ىولأل

 ةحرفق 212 تأكن اذإ © هكاكح "لانج ىدجيسف الإو 5 4! اهئادكو اصتعلا
 000 . 010 مالسلاو « ضيلاب بارض » 5 ئحأ 9 اهتيمدأ

 « هءارزو عمجف هيلع ضاقتنالا ىل اع مزع هنأ فرع ةااسرلا رمنلا أرق املف,.
 نيل زاحيإ ىف هيلإ ةباتكلاب لوألا راشأف « هرمأ ىف ,هراشتساف عةثالث ائاكو

 ىناثلا راشأو « بردف ًابرسح نإو ملسف املس نإ هفقوم ةقيقحو هزم لب 7
 ظ لاومألا ىف ةراسخ رفاظلا ىل ع ىبح ىهو ؛ لانس مرا نإ ع هتلر نع حفصلاب
 ةالولا نم هريغ نظي ال ىبحو هرمأ لاحفتسا لبق هتبراحمب ثلاثلا راشأو «'لاجرلاو
  هجارخو ناطلسلا ضئارف ,هروهظ نع اوطقسيو < انيد 4 اني رمتلاب نأ
 :ةينكتسن «:ةلاسر لا ىلإ بتكف « لوألا ريزولا لوقب رمنلا لدعأو

 دعب امأ « ميركلا ىبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلص ؛ ميحرلا نمحبلا هللا م سب ١
 امهيأ ىلع دمتعاف اذه ىلاتك ق ترظن اذإف : ىرخأ رخفتو الجر مدقت 1 ىف
 . « مالسلاو ؛ برج ”نذألف الإو لبقأف امساس تنك نإف تن تدك

 « سيطولا ةيماح كراعم رمنلا نيبو هنيب تبشنو « هنايصع ىق بئذلا ف
 ام الوا لستم نأ داكو « هرومأ ريادمو ةريازو بلغتلا لع. نضيقلاو هلدقع :تبولا
 ود نإ هتايح ىلع ا نأ ه دعي هلعج امم « هريكفت ةقدو هئاكذ نم رمنلا ظحال

 لقعلاو ناسنإلا ىف ةلئسألا ىلاوتتو . ةلئسأ نم هيلع ا ام ىلع ةباجإلا نسحأ
 هميشو ناسنإلا كولسى هرث 1 ملعلا نم نملقعلا ةناكم قو هيف مال هنم ءالّعلا ظحو
 له ريكفت ةفارط تاباجإلا هذه ى اناقلتو . رش ا ريخ نم هبيصب 0 ةيقلحلا

 ةحضاو ةبانكلاو . اهرشق :اصحلا ءاحل 0 :: .ئدنانلا داحلا وهو ند عمج :نانشلا )١(
 كحلانم كاكح . ةعلا امأ لذغا (ه) ترن هياع اوب رمذ اذإ اوذاكو . برض : مقعقو
 نأ برضي لثم : كاكح لذجو . كلدلا رهو ديعو هبهري ال نأ الثم كلذ برضيو « لبآلا
 يار ىفتسل . فيو الوراذنإ الو
 . ديدشلا سأبلا نع ةرمحلاب ىك (ا/) "وسلا نموت ةووشملا . . أربت نأ لبق اهرشق : ةحرقلا أكن 030 ديعي . همصخ لع ىوتلي «رسع : يولأ (؟)
 .ديزدو ىملي : برد م0



 هه

 مهو زنو ءالقعلاو لوقعلا لضافت نع هثيدح كلذ روصي ام ريخ نمو « هقمعتو هتقدو

 لوقي «دحاو مسا ًاعيمج مييلع قاطي ثاذ عمو « ًاديعب ًاتوافت ةتوافتم تاجرد ىف

 . هدحو هللا تافص نم لماكلا لقعلا نأ ىلإ ًايهتنمو « ةباجإلاو لاؤسلا ًادروم

 سانلا مأ هاصقأ غلب دقف هاندأ ناسنإلا لان اذإ ءىث وهأ لقعلا نع ىنربخأو

 ىعد فيكف : لاق + نولضافتم لب : لاق ؟ نولضافتم مأ نووتسم هلّئسن ىف

 لقعلا ف امهو نالقاع امذ ليقف « ريبكلا ظحلا ىذ ماب هنم ريسيلا ظحلا وذ

 سيلو « معن : لاق ؟ ىشلا تاجردلا ىوذ ىلع دحاولا بقللا عقي لهف ؟ نانيابتم

 قيضت ةغللاو « دحاو سنج نم ىبشلا تاجردلا هذه نآل « « لئاقلا نم أطخب كلذ

 بقلب دحاولا سنحلا تاجرد نم ةجرد ىذ لك ىتع'دُني نأ ههبشأ امو اذه نع

 ىنعملا عزوتل . . . مالكلا لاطل كاذ ةغالا تقّلك واو « رخآلا بقل ريغ
 مسا هيف نيفلتحما تعدو دحاوا بقللاب اهلك اهتلمش اهنكلو مال بجهتسملا

 : لاق . ؟دحاو مسا امهعمج دقو دئازلا نم صقانلا فرعي فيكف : لاق . دحاو

 مسالا نم ةعانص 0 هب ىدع 0 ام ةغالا ىف تالذ لثمو « ةفرعملا فشكو زييمتلاب

 راجتو نوراحبو ةانسب : : لاقي ذإ « توافتتا فى نونيابتم ةعانصلا كلت ىف مو دحاولا

 مهلك - سانلاف . لضف هل هيلع وأ لضف هبحاص ىلع مهنم لكلو « نوطايخو

 منجا واكو كرات هو « واو مهقحلي ايف نووتسم

 ؟ اهغولب لقعلا ووذ عنمو ةياغلا هذه تدم يك لاق هن نفخر هن

 قلاحلا ىوتس الو « قااخال الإ حصت ال ةفص لامكلاو « لامك ةياغلا نآل : لاق

 . 4 كلذ نع هللا ىلاعت « هتفص ىف قواغلاو

 نيرربجتملا كولملا كحل ريوصت نم ةيناويحلا ةصقلا هذه لهس هعدوأ ام حضاوو

  تاظعلا نم ًاريثك ثالذ ايانث ىف اًصلختسم « ةاهدلا ءارزولا ليحو نيدرمتملا ةالولاو

 عضاو اهاغتبا ىتلا ةياغلا سفن كاذب ىغتبي وهو . لاثمألاو او مكحلا نم ًاريثك ًارئانو

 تقم نم ناويحلا ةنسلأ ىلع ىرحي ام قيرط نع ماكحاو كولملا حصن نم ةنمدو ةليلك

 عناص قمعت امم ريك أ قمعتي وهو . فاصنإلاو لدعلا ةبحمو ةريسلا ءوسو ىغبلاو ملظلا

 نع هفرصو ريدا ىلإ ناسنإلا هداشرإو لقعلاو لهخلاو ملعلل ضرعي ذإ « ةنمدو ةليلك

 راوحلا ع لب «© بسحف راوح و اهيف امب ال ةفوشم ةصقلاو . رشلا قيرط



 هن

 فن 1 اهانركذ ىبلا لهس بتك ءاهسأ ىفو . ةردان ةقيقد راكفأو ليح نم هيف ىرحب امو
 لدي ام وحن ىلع ةرشابم ناسنإلا ةنسلأ ىلع هصصق ضعب ىرجأ هنأ ىلع لدي ام
 0 ءارذعلاو قماولا 0: ىباثلا هباتك مسأو ) ةيلذهلاو ىبوزحما 0 هباتك مسا كلذ لع

 لخبلل اهيف جتحي هل ةليوط ةلاسرب ءالخبلا هباتك لوأ ى ظحاحلا ظفتحاو

 لواح ذإ « بيعلا ىلع ”ةيبوعش اهبتك هنأ نم لاقي ام انب رمو «مركلا ىلع هرصنيو
 نسحلا ىلإ اهمدق هنأ ةاورلا ركذيو . ًامده ةيبرعلا مركلا ةليضف مدهي نأ اهبف
 ىلع انفقوو كتلاسر تلصو » : اهرهظ ىلع هل بتكف « اهيلع هتأفاكم وجري ىلبس نبا
 اهتحتاف ىف هارنو . ه«كل قيدصتلاو كنم لوبقلا اهنع ةأفاكملا انلعج دقو كتحيصن

 لآ نم نييقيقحلا همع ىنب ديري هنأ ءامدقلا نظو « همع ىنب ىلإ اهيف ثيدحلاب هجوتي
 هنأو مهتياده دصقي اعإ هنأ ركذي ىضم دقو . برعلا دصقي هنأ نظلا بلغأو « نوبهار

 نع هعافد دروب ذخأ 6 ع ةننلا نسح ليبس هئطخي نلف مهداشرإ ليبس هأطخأ نإ

 ضعب نم ظفح امب و ةيقطنملا ججحلا عنصو لدحلا ىلع هتردقب ًانيعتسم « هنساحو لخبلا
 داصتتقالا نودي ري اوناك امنإ مهو « نيعباتلاو ةباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاوقأ
 نع الضف ةباحصلا الو نوعباتلا هاضري الف لخبلا امأ « فارسإلا ىف ططشلا مدعو

 ”ضدح امك ديلا ىف ام لكب ءاخسلاو راثيإلاو لذبلا ىلع 'ضّح ىذلا ميركلا لوسرلا
 « نوعاملا ميدقتو ماما عدلا ىلع ىلب «بسحف تاقدصلا ىلع ال ميركلا نارقلا
 ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤايو ) : هنأش لحج لاقف كلذ : ىععألا لثملا روصو
 هفرعي ناك كلذ لكو . ( نوحلفملا مه كئاوأف هسفن حش" قو نمو ةصاصخ مهب

 .لوسرلا لاوقأ نم راتخاف « « لخبلا نع عافدلا ديري ناك هنأ ريغ « ةقيقد ةفرعم لهس

 ىق مهتداهز ىلع دهشي امنإ وهو ع هل دهشي دق ام نيعباتلاو ةباحصلاو هيلع هللا ىلص

 لخبلاو دهزلا نيب ”قرسفو « مهيلع اهنابقإ دعب ىبح مهنيعأ ىف اهعاتم رغصو ايندلا
 هتردق ىلع ةهج نم علطنل « ةلاسرلا هذه نم ةعطق قوسن نحنو « حشلاو صرخلاو
 : لوقي « ةينايبلا هتردق ىلع ةيناث ةهج نمو « جاجحلاو لدحللا ىف

 ةسيفن ةهكاف نم نيمت ء ىش هيفو مظع (1) دس ىلع تمتخ نيح فومتبعو »

 . ةلسلا : دسلا 0



 قا

 ةجوزو ؟"١ءاعتكل ةمأو عشج ىبصو''' مهن دبع ىلع ةبيرغ (10 ةبنط رف
 الو ةداقلا تاداع ىف الو مكحلا بيترت ىف الو بدألا لصأ نم سيو . (؟)ءاقرحخ

 سوبلملا نيمبو بورشملا بيرغو لوكأملا سيفن ىف ىوتسي نأ ةداسلا ريبدت ىف
 ديسلاو عوبتملاو عباتلا لكش لك نم بابللاو نف لك نم معانلا» بوكرملا ريطخي
 نيليمعحسي امو تاناونعلا ىف مهئامسأ عقاومو سلاحا ىف مهعضاوم ىوتستال امك دوسملاو

 نيحو « صيمقلا'“ ريدصتو لاعنلا ”*” فصخب ىنمتبعو . . تايحتلا نم هب
 «كّْسّشلاب هبشأو رّبكلل ىنفثنأو ىوقأو '"!أطوأو ىبأ لعنلا نم ةفوصخنلا نأ تمعز
 دقو . عييضتلا عم قرفتلا نأو . ظفحلا عم عامجالا نأو « مزحلا نم عيقرتلا نأو
 ول» : لوقيو ١ هبوث متقرتيو ١ هلعن فصتختي ملسو هيلع هللا لص ىننلا ناك
 نع دعس(" ١ تقفل دملو (تبجأل 3 عارتك نإ قريع د ولو «تلكأل عرذب عت

 بوث ىف ناكو ٠ ضايفلا ةحلط وهو «شيرق داوج وهو !'''ةحلط رازإ فوع تنب
 « هربك ”لقو هتنوؤم تّفَخ لالحلا نم ىحَسْسسَسي مل نم : لاقو مادأ عاقر رمج
 عم عمج بوثلا عيقرتف .. ١١١ ىلخلا سبلي مل نم ديدج ال :ءامكحلا تلاقو

 نأ اومعز دقو « ربكتلا فارسإلا عم عمجي كلذ فالخو ٠ عضاوتلا حالصإلا
 قومتبعو . . نيراسيلا دحأ لايعلا ةلق نأ اومعز امك « نيبْسسكلا دحأ حالصإلا

 هتوق نهوو همظسع ةقرو هرهظ سوقتو هرمع لوطب مكدحأ نرتغي ال : تلق نيح
 كلم ىلإ هليوحتو هيدي نم هلام جارخإ ىلإ كلذ هوعديف ٠)هتمور 7 ىرب نأو

 وهو ًارمعم نوكي نأ هلعلف هيلع تاوهشلا طيلستو هيف فرس مكحت ىلإو هريغ

 سأتيلا ىلع دلولا قزري نأ هلعاو « رعشي ال وهو نسلا ىف هل ًادودميي « ىردي ال
 لوقعلا هكردت الو لابلا ىلع رطخسي ال امم . روهدلا تايم ضعب هيلع ثدحب وأ

 نع ناك ام فعضأ همحري ال نم ىلإ ىوكشلا رهظيو « هدري ال نمم هدريسيف

 . قاسلا قدتسم : عاركلا م( . بطرملا رعلا : ةبطرلا ( ) ١

 رولا لإ هقف انا تم تقفل (9) ْ .هرش :مهن (؟)

 . امهتطاخو . ةميشكل : ءامكل ()
 ًاراردم اثيغ ناك هللا ديبع نب ةحلطو» ٠٠( ( . ءاقمح : ءاقرخ ( 4 )

 . ضايفلاب بتظمركلاف ١ .اهحالمإواهمقإت : لاشلا نسخ ()
 : قلخلا )١1١( . هردص عيقرت : سيمقلا ريدصت (5)

 . ميكلا ل : ةيوركألا يلا الأ (0)



 ظ هم

 : صاعلا نب ورمع لاق دقو كلذب ىنومتبعف « بسكلا هب نوكي ام حبقأو « بلطلا
 قومتبعو . . ًادغ تومب نم لمت قلتو آل لمعاو ؛ ادبأ شيعي نم لمع كايندل لسمعا

 قدح موقت هبو ؛« ملخلا داق هب لاملا نآل « معلا لعل ه دق ىنأ تمر نيح

 .ىأو 6 عرفلا نم ليضفتلاب قحأ لصألاو لصأ وهف ؛ ملعلا لضف فرعت نأ لبق

 , 53 ىمعت (7ةانهلابو نيبتسن ةيافكلاب فسوق يزول نيس انك نإ : تلق
 ل 3 : يدل مالت امكحلا سيئرل لق لقو اأده لو في ملف 0 ا ءل لق دقو اذه لوقت فيك : مل

 رك أ ءاينغالا باب نوتاي ءاملعلا لاب اف : . ليف « ءاملعلا لب * لاق د ءاينغالا مأ

 لضفبء ءايغ ا! ليخو ىتلا لعب ةفر ءاملعلاةفرعمل : لاق ؟ ءاملعلا تاوبأءانتغالا أن امن

 ةحاح ل ءىبث ىوتسي نقش و4 امهنيب ةاصافلا ىه املاح +: تلمتؤ . ىلعلا

 نإ تلق نيح لومتيبعو . . صعب نع ةيف مهضعب ى 2 2 ىو هيلإ 5

 اهيلإ جيتحا نإ « رادلا ىف نوكت ةلآلا لضفك ود امنإ توقلا ف ىنغلا لضف

 كيلع : ءامكحلا ضعب لاقو . . ةدع تناك اهنع ىبغشسا نإو 2 تلمعتسا

 ناكل كودع بلق ىف ”لذو كبلق ىف رع هنأ الإ هيف كل نكي مل ولف ىغلا بلطب
 بيدأتو ءافلخلا ملعتو ءايبنالا ة ةريس عدنا انسأو . ًاميظع هيف عفنلاو ًاميسج 49 ظحلا|

 ا ءاوهألا باحصأل ءامكحلا

 روثأملا نم اهيف دمتسي ججح ىهو « لخبلا نع لهس عفاد ججيحلا هذه لثكو

 ماكو ةميدقلا مألا ءامكح نعو نيعباتلاو ةباحصلاو او ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نع

 ى هدحو انتفلي ام اذه سيلو . هتفاقث عاستا ىلع لدي امم « ةيسرافلا هتمأ ءامكح

 ةلباقتملا ماسقألا داريإ ىف حضتت ىلا ةيقطنملاهتردق اًضيأ اهيف انتفلي هنإف ججسحلا كلت

 ًامادختسا ةلدآلا حيحصتو ةسيقألا مادختسا ىف حضتت امك « ًايصقتسم ًاداردإ

 « بضني ال نيعم نم دمتسي هنأكو هركف ةرازغ حضتت كلذ فيعاضت قو « اقيقد
 اهقئاقد لكب طيحيو اهرصحي نأ ديري هنأكل يح ىناعملا ىل ع هحاحللإ حضتي انك

 «تاذلملا فو سانلا ىلع هلام قافنإ ىلع مرسلا ثمحستسي نم ىلع هدر ىف لمأتو

 عمج هارتسف ٠ هلام عييضت نم ًارذحتو هل ًافوخع هنيع تحت اهعضو ىلا هوجولا ىفو
 دقو « دلولا قزري دقو « رمعي دق وهف « قيقد ليصفتو ءاصقتسا ف هوجولا هذه

 )١( لضن : ىممن (؟) . رقفلاو ةجاحلا : ةلخلا .



 دكرخ

 هاطعأ نم ضعب نم هلام دادرتسا لواحي نأ امإ ذئئيحو « ثراوكلا ضعب هب لزنت

 «هومحري نل نكلو هتاق سانلا ضعب ىلإ وكشي نأ امإو . ًاروسحم ًابئاخ دّرسيو . مه
 "لئيعس قّيض كلذبو قزرلا بلطف بسكلا نع فعض دق نوكي نيلاخلا ىفو
 اهقلغأ دقا لب ء نسلا هب مدقتت نيح قافنإلاو ءاطعلا ىف عستي نم ىلع باوبألا

 هيناعم ةرازغ هيدؤتو . حشلا باب وه هعيراصم ىلع هحتف ًادحاو باب الإ ًاقالغإ

 لاملاو ملعلا نيب ةنز 0 وه « ًافيرط ًاعوضوم ريثي نأ ىلإ هتلدأو هججحو هراكفأو

 سبتقيو «لعلا لضنفم لضسفسي لاملا لعجي ام ةلدألا نم درويو « هبحاص نم لضفأ امدأو

 , عرفلاو ملعلاو او لصألا لاملا لعجيف «٠ عورفلاو لوصألا نع مهثيدح ءاهقفلا نم

 ىسابعلا رصعلا ىف لقعلا روطت انيري هلك كلذ ىف "لهسو .لصأو عرف ىوتسي الو

 عةلدألا ل طسو جاجا ىلع ةردق نمو ءارث نمو , نمو قر نم هباصأ ام ىدمو

 لازي ال ءالدج ًارظانم هيشي ام ىلإ تاعوضوملا ضعب ءازإب بتاكلا لوحتيل ىتح
 نأ رهظيو . هرهقيو همصخ محفي نأ هب لواح ام ةيقطنملا ةلدألاو ججملا نم دروب

 هرصع ىف نيملكتملا نم نيرظانتملا ريثأتي لهس سفن ف تارقتسا ةقيرطلا هذه

 نم سانلا ىري ناكو « ةديقعلا ريغو ةديقعلا ىف ٠ ءىش لك ىف مهتارظانم ةريكو
 «فيعض ىأر نع عفادي نيح ةصاخو «همصخ ىلع رصتنملا رفاظلاب نوبجمع-د هلوح

 حتفن كلذ لجأ نمو «مركلا ىلع لخبلا رصن ام وحن ىلع « ًارزؤم ًارصن هرصنيف
 هلدج ةرقل ًاراهظإ هرصن امثإو « برعلا ىلع ةيبوعش هرصني ملاح ر هنأب نظلل بابا
 ىلع هتردق نايب ناك لتألا ىلع 34 نيهاربلاو ججحلا فياأتو ةلدآلا م غوص ق هتردقمو

 امو . ةيب رعلا م ركلا ةليضف ىلع نعطلا نم هسفن. ف ىرقأ م ألا لخبلا نع عافدلا

 ةليوط ةلاسر ُْق بهذلا ىلع جاجنلا لضفي هأرن نأ 0 بناحلا اذه حضوب

 بنطي ىشراحلا ًادادش ىأر امك ٠ جاجزلا مذي ماظنلا ىأر نأ اهل هتباتك ببس ناكو

 « فيعضلا جاجنال ةرصنو امل ةضراعم ةلاسرلا هذه بتكف «٠ بهذلا فصو ىف

 ىف .ىهو  نويعلا حرس بحاص اهاور 4 ةعطق الإ نمزلا دي نم تطقس دقو
 ٍ طمنلا اذه لع

 هنم نسحأ جاجزلا ىف بارشلاو « رئاس عاتم بهذلاو « يرون ولج جاجزلا» 00٠
 ىف عفتري الو « ديلا لقتي الو « ميدنلا هجو هعم ”دسةفي الو « ندعم لك ف ؤ
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 (91”كناف نتاف وهو ءماثللا ىلإ هتعرس ههْؤل نمو  هنم رّئسطستسي بهذلا مساوأ ١" موسلا
 . 5 نارمحألا لاجرلا كلهأ : اولاق كلذلو ء سيلبإ دياصم نم اضيأوهو هناص نم
 داع هدحو ءاملاب لسغ ىنمو(* رممسغلا هلخادي الو « '؟! رضاولا لمح ال جاجزلاو

 ؟ .٠ 5 كَ :

 ©« بجعا هتعانصو ؛ ةبيجع هتفصو « ءاملاب ء ىش هيشأ وهو ؛ اديدح

 ريبعتلا لامج اهيف حضتي ةيناوخإ لئاسر ةليوطلا ةيبدألا هلئاسر بناجب لهسلو
 لثامت قيدص ىلإ اهب بتك دقو« "!ةيلاتلا ةلاسرلا ىف ىرن ام وحن ىلع ريكفتلا ةقدو
 صرع نع اعلا

 « اهلاحتراو املولح ىف ةاكّتشلاو ءاهراسحناو اهماملا ىق 2"! ةرتفلا ربخ ىنغلب »
 نع . هثادتبا ُْى ةريظا لهذتو ) هرخال نوكسلا نع ٠ هلوأب ”قلقلا لغشي داكف

 . « ىرخألل ًاحايتراو ىلوألل اًنعابترا امهردقب نيلاحلا ىق ىريعت ناكو . هئاهتنا- ىف ةرسملا

 نيب لباقي وهف 2« ىلاعملا ىلع صوغلا نم ةزجوملا ةلاسرلا هذه ى ام حضاوو

 نوكسلا نع لوألا ربحلا عم قلقلا ةكرح هتلغش .فيكو « ءافشلا ربخو ضرملا ربخ

 اهتعتمو ةرسملا نع الوأ اهبركو ةريحلا هتلهذأ فيكو .٠ ىناثلا ربلا عم هتحارو
 هحايتراو ةلعلا ءدب عم هعايتراب ساقي نيلاح لا ىف ريغت نم هلخد ام نإ لوقيو . أيناث
 « هيناعم ىف قيقدتلا» صوغلا ديدش هتاباتك بناوج عيمج ىف وهو . اهراسحنا عم
 . ًاوفع انايحأ هدنع ءىجب امنإ وهو «ةلاسرلا هذه رثكأ قى هناسل ىلع عجسلا ءاجو

 ةيحانلا هذه نم وهف هبيلاسأل لامحلا ريفوتب ىنعي نكي مل هنأ كلذ ىبعم سيلو

 نم ًايورض اهيف ىرمي ىح « هتارابع طسبب ىععي ذإ ٠ تاوطخ عفقملا نبا مدقتي
 ىلإ لصي ىبح « فدارتلا هدنع ريكي كلذ لجأ نمو ةيتوصلا تاعيقوتلا» تاعيطقتلا
 هيناعم ةرازغب انلوقع ذلي هؤ رقن نيح ًامئادو «ةلباقتم تاعاقيإو جاودزا نم ديري ام
 ةيتروص تانيولت نم هل لفكي امو هئادأ نسحو همالك سرح انعامسأ .ذلي اك اهتقدو

 . هعبذب

 )١( مسدلا : رمغلا (]) . ميبلا ىف همواسملا: موسلا .

 )١( 54ه ص نويعلا حرس ىف اهرظنا (1) . بلاغ : كناف .

 نارفعزلا بيطو بهذلا : نارمحألا (؟) . ١+ ( فعضلاو ةكعولا : ةرتفلا .

 . خسولا : رضولا (4)



 فسوي نب '''دمحأ
 انملأ دقو ( لجع ىبب لوم قوكلا بتاكلا حيبص نب فسوي نب دمحأ وه

 مث « ةيمأ ىب هب ةالول ةفوكلا نيواود ىف بتكي ناك هنإ انلقو ىضاملا لصفلا ىف هيبأب
 ظ نيواودب قحتلا مث ىلع نب هللا دبعل بتك نييساعلا ىلإ ةفالفلا ديلاقم تلوحت ل
 ديشرلا رصع ىف همجن علو 2 ىداهلاو ىدوملا نيواود ىق بتكي لظو «. روصنملا

 . ديشرلا رصقو هرصق ىف نيواودلا ىلع ىكمربلا بحب فلخي ناكف ٠ ةكماربلاو
 فصتنم لوح هداليم نوكي نأ بلغيو « دمحأ هنبا هل دلو ىم طبضلاب فرعن ال
 ى لمعلا حلصتي ى  ةعساو ةيانع هبيدأتب ىبع هنأ رهظيو « ةرجهلل ىناثلا نرقلا
 رعشلا مى : نسحم ًارعاش ادغ ىبح ةقيقد ةيب رع ةفاقثب هذخأف «هتلك اش ىلع نيواودلا
 ةمذلا لهأ ماكحأو دودحلا فرعي ىبح ( ةعساو ةيمالسإ ةفاقثب هذحلأ امك ٠ هغوصو
 . هنوئشو جارحلا ىف هنيعت ةعساو ةيضاير ةفاقث اًضيأ هذحأو « هعو رفو نيدلا لوصأو
 ةفسلفلا بتكبو ةسايسلا بادآب لصتي امم ىجعلا تافاقثب هذخأ دق نوكي نأ دب الو
 ةبطاحم هيل ىبح ةقايللا بادأب هذخأ دق اًمفيأ نوكي نأ دب الو « ةمكحلاو
 هتحاصف عم رهتشي هلعج ام هناقتإ ىلإ ههجوي هارن طخلا ىتحو « ءارزولاو ءافلحلا
 مث « بجعأ "مم ىردأ ام : ًاموي هل لاق الئاق نأ ىوريو « هطخ نسحب هتغالبو
 . كقالخأ نيسحت نم هتيلو امن امم وأ كقلخ نسح نم هللا هيلو

 ع هبانلا قذاحلا بتاكلل الاثم نوكيا فسوي نب دمحأ دع ًاوحنلا اذه ىلعو
  ديشرلا نيواود ىف هيدي نيب بتك هنأو .هعم نيواودلاب هقحلأ هابأ نأ نظلا بلغأو
 لودحتلا ىلع هّشحو هطقتلاف « هتباجن نومأملا نوئش ربدم لهس نب ”لضفلا تبجعأو
 1 ب ب ىق بتكي ىك ةلودلا قرش ىلع هتيالول ةدعاق اهذختا ني ورم ىلإ نومأملا عمو هعم

 ظ
 ٠1١/6 توقأآيل ءابدألا مجعمو ١59 ص نص (ءارعشلا ممق ) ىلوصلل قاروألا باتك ىرخفلاو 0/5 بادآلا رهزو هرابخأو فسود نب دمحأ ةمجرت قرظنا )١(

 . ( ىساسلا ةعبلم ) قاغألاو م١١/ه ىدادغبلا ديرفلا دقعلاو 70٠4 ص ىرايشهملا رظناو بيطخلل دادغي خي راتو ( سرهفلا رظنأ ) ةقرفتم ١٠١8 < طاوطوال ةحضاولا صئاصخلا ررغو ذاومؤ روفيطل دادغب باتكو ٠ هك + إ#"“



 كي

 نب رهاط ثعب ىح « كانه نيواودلا ىف لمعي لظو « هتبغرل نعذأو « هنيواود
 لضفلل لاقو« رثأت اهآر املف ؛ نيمألا هيتخأ سأرب نومأملا لإ 14. ةنس ىف نيسحلا

 | اذهب اهيف فربخي رهاط نع ةلاسر ةباتكب باتكلا رمأت نأ ىغبني : لهس نبا

 .ةدع باتكلا بتكف « سانلا ىلع ْأَرْئمُتل « هنم راذتعالل لايتحالا عم « ربخلا

 تاع تادرس حاجب . اًهاطتساو لضفلا اهضري مل بتك

 لضفلا ىلع اهضرع املف « ةاورلا ضعب لوقي امك ساطرق نم ربش ىف ةزجوم ةمكحم

 ةقدو هتغالب نم أبجعتم اتسحتسم اهيف هرظن عّنجر
 كانفضنأ ام : هل لاق مث « هنايب

 002 "دعقاف ”دنغلا ناك اذإ : هل لاقو كال و ىدكو عر تاللصي را

 . قافألا ىلإ كلذ بتكاو « كيدي نيب باتكلا عيمج دحقيلو ناويدلا

 هبحطصيف « دادقب ىلع هبئان لهس نب نسا نومألا لعجيف ٠ ماعلا ر وديو

 . هتيواود ى هل بتكيو « هلمع ىف هنيعّل « هب هرثآ لضفلا هاخأ نآكو , هعم

 لئاسرلا ثناويد ىلع هبتاك حبصيف ٠ تاونس سمخ دعب دادغب ىلإ نأمل مدني

 ىلإ ديدش ليم هيف ناكو . هتقرو هفرظل ٠ ,هسفن نم ًابيرق هدنع أريث ريثأ حبصي ان

 عاتم ى كراشو . هناولأو ماعطلا ىئاوأو شومفلا ى ميعتلا اهفح ةشيع“ شاعف فرتلا

 .هتماركو هتءو رع ظافتحالا عمو فارغإ نود نككلو « نايقلل. 5 بارشل كا نم ءمصع

 نميف لهس نب نسحلا رواش 5١١ ةنس نومأملا ريزو دلاخ ىبأ نب دمحأ يف قوت املو

 ضرعي ناكف ٠ هتازنم عفرو هرزوتساف « فسري نباب هيلع راشأف ةرازولا يلع هنلخي

 هنأ ريغ « تارابعلا نم اهمئالي 0 ..اهيلع عقويو « هيلع ىوكشلا عاقر وأ صصقلا

 كشو ىبع وهو « فرشأ هنإ لاقيو « ةرجهلل 7١6 ةنس ردقلا هافاو نأ ثبلي 4

  ةلجد ١ لمأتيو هلمأتي لق « ةلجد ىلع ةلطم تناكو و هراد ناتسب ىلع راضنحالا

 ةيئاعلا وبيع نم تلئش اما هيفف هبختاأ توم الول' شيعلا بيطأ ام

 6 امج 00 عجفتي هل ل "م .ءاَبر رغعاشلا مساقلا هيخألو . توما همقتلا ام .ناعرسو ظ

فغش اهب فدتكيو بحب ىطظحت *كنناك مسف اه لاقي ةيراجاهل تناكو
 ظ ًديدلش 



 مو
 مل . و ق : '

 بويه وهو رادقملا هءاج الا هلبق توملا هباه اَتْيَم نأ ولو

 بيصت هيف ضرألل نكي مل نذإ ىّدرلا هزاج هلبق ب نأ ولو

 هتغالبل «لوألا ىسابعلا رصعلا ىف نيواودلا بانك نم ةورذلا ىف دمعي وهو
 « ةيصخشلا ةيناوحخإلا لئاسرلاو ةيسايسلا ةيناويدلا لئاسرلا ىف هيتأت نسحو هريكفت ةقدو

 ناسا ىلع سانال اهبتك ىتلاو « اًفنآ اهيلإ انرشأ ىتلا هتلاسر هدنع فقن ام لوأو

 ظ : "!!ةروصلا هذه ىلع ىرجت ىهو ٠ نيسحلا نب رهاط

 ةملحللاو بسنلا ىف نينمؤملا ريمأ ”مسَتق ناك نإو عولخملا نإفءدعب امأ ١
 هتقرافملا « ةمرحلاو ةيالولا ىف هنيبو هنيب ةّنّسلاو باتكلا مكح قّرف دقف ( ةبارقلا )
 ايف ”لمجو مع هللا لوقي « نيملسملل عماخلا رمألا نم هجورخو « نيدلا ةمصع

 ريغ لمع هنإ « كلهأ نم سيل هنإ حون اي) : هنباو حون أبن نم انيلع صتقا
 . هللا تاذ ىف ةعيطقلا تناك ام ةعيطق الو « هللا ةيصعم ىف دحأل ةلص الو ( حلاص
 "' لصتحأو ؛ هفتكتن ءادر ("١هأ درو عولخما هللا لتق دقو ؛ نينمؤملا ريمأ لإ تيفو
 ا!”اهفانكأب ضرألاف « هدعو نم رظتني ناك ام هل زجنأو « هرمأ نينمؤملا ريمأل

 نينمأملا ريمآل نحالا لل داو... ةيخل فيل عب أو « هتعاطل داهم أطوأ

 اهتقرف دعب ةفلألا هب در ىبح 111011 ( هقح

 ميد 10 ود كف نيددلا مالعأ هب اًنيْنحَأو « اهتاتش دعب -ةمألا دع

 . -- هارب هللا ةمحرو نينمؤملا ويح ىلع

 نيدألا :ناوضع:دويصتفاةزابملا فلا ةكون اع ةلاسلا "تق ةححسح او: يقع ةقدز
 هيبأ ةونب نع هعفد نم نآرقلا هب هفصو امو حون نبا نايصع نيبو هنيب طبرلاو

 ؛ هدعب نم دهعلا ةيالوب هحذل :ءافرلا نق ةةيرع ككل دقو : مهنم ًاثاريم ةفالحلا ىلوت ٠ امنإ وهو « هلهأ نم جرخ دقف « ةمرح الو ةيالو نيمألل دعت مل كلذبو .هتبارقو

 جورحلا تل ال ىبح « ةيعكلا لع كورد هوبأ هقلعو هديب هيتك ىدذلا دهعلا اذه

  ةمأألا ةملك تعمتجاف « اهباصن ىلإ رومألا ثتداعو « هتنايمخ ءازج لاث دقو « هنم

 . مكحأو ىوت دصحأ (9) .ءايدألا مجعمو ١١١/8 بادآلارهز )١(

 . اهيحاوذ : اهفانكأ ( ؛) 0+ . ٠4" نص ىرايشيحلار ال/د
 . اهئتاحمأ : مورد( 0 . هسيلأ : هادم (؟)
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 قيفوت ناكو . هتياعرو هللا ةيانع هطوحت هبحاص ىلإ مكحلا ناهبوص درو اهتقرف دعب
 لهس نب لضفلاو نومأملا هنم بلطي نآل اعفاد -د هذه ق فسوي نب دمدحأ

 ىبابعلا رصعلا ءافاخ اههجوي ناك ىلا ةلاسرلا ىهو « سيمحلا ةلاسر بتكي نأ
 اهيف نوطسبي مهريغو مهشويج ة "دا ناسارعك لخأ 0 ةفالحلا مهيلوت درجمب لوألا
 ةديمح بقانم نم هب زاتما امل اهل مئاقلا ةفيلحلا قاقحتساو ةفالحلا قف مهح

 :ًاقيقد ًاماكحإ ةااسرلا فسوي نبا مكحأو ٠ هل ءالولا نم ناسارخ ل هأ ىلع ىغبني امو
 0 ان سم أو: :ةنحض ةركع نسم وخل تقلي ع ةسفت اهيف.لاطو
 : اهتدوج ىل اع عمجملا بتكلا » : لوقي ميدنلا نب ١ لعج امم ًاديدش اباجعإ

 ؛ يا نبال ةميتيلا « ةيناهاملا ةزمح نب ةرامع ةلاسر « ةنمدو ةليلك « ريشدرأ
 2١١: طمنلا اذه ىلع في رط ليوطديمحتباهلهتسا دقو»«ف سوي نب دمحأل سيمح ا ةلاسر

 نيرصانلاو قحللا ىلع نيعيابملا ىلإ نينمؤملا ريمأ نومأملا مامإلا هللا دبع نم »

 نينمؤملا ريمأ نإف مكيلع مالس : مالسإلا لهأ نم مهريغو ناسارخ لهأ نم « نيدلل

 دعب امأ هلوسر وهدبع دمحم ىلع ىلصي نأ هلأسيو « وهالإ هلإ ال ىذلا هللا مكيلإ دمحي
 رونلاو « ناطلسلاو زعلا ىذ 2« ثراولا « ثعابلا « رهاقلا « رداقلا هلل دمحلاف

 ا" لؤّدطلاو ”نملاب مدقتملا» « امهنيب امم ضرألاو تاومسلا 2"ارطاف ؛ ناهربلاو
 ام لعج ىذلا . هتعاط عئارش ىلع ةظفاحماب « هتبوثا مهقاقحتسا لبق ءامهلهأ ىلع
 ناكل ىنابلآلا نم مهدافأ اب « هتفرعم ىلإ م اليلد « هتمعن نم هدابع عدوأ

 رداصم اوبَقعتو « رابتخالا دراوم ىلع اوميقأ ىتح « باطحلا لصف اهب نومهفي ىلا

 اولدتساو « رضح امب باغ ام ىللعو « رهظ امب نطب ام ىلع اومكحو« رايتعالا

 هلصاوتمو هقلخ (* ١ ليازتم _ةجاحو « هتعنص نءقتمو ( هتمكح غلاب نب ماا

 و ا ( هأشنأ وه (77 راب هل نأ ىلع « هحلصتيو همسي امب موقلا ىلإ

 فارصت ىف مهسفنأ نم نورشابي ام مهدوجو برقأ ناكف « ضعبل هضعب ريسيو
 تلماكت الا*) ىنأتلا نع زجعلا نم هيلع 1*”نورهظب امو « يهاقتنا نونفو ؛ ملاوحأ

 ) )1١مايقلا : موقلا (1) . "107/8 برعلا لئاسر ةرهمج .
 . ًاقلاخ : ًائراب (17) . قلاخ : رطاف (؟)
 ملف رح م( . ماعنإلا : لوطلا ()

 . قفرتلا : قاتلا (5) . لوقعلا : بابلألا ( ؛ )
 5 قرفتم : ليازتم 45 )
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بدت رثأ عم « « مهتاودأ هب تمّو ءمهاوق هبا
 مح « مهيف هريدقت لجو رع هللا ري

 فطلت اهنم ءىث مل سيل ٠ ةبجعملا ةروصلاو « ةمكحما ةقلدملا ىلإ اوراص

 اهيأ ايو : هك 0 هنإن  بستلا نس ردسي ةمسالا سنت

اش ام ةروص ىأ ىف كلدعف كاّرسف كقلخ ىذلا ميركلا كبرب كغ ام ناسنإلا
 ء

 سمشلا نم اهيف ىرحي امو « تاومسلا قلخخ ن نم هيف نوراكفتي ام مم . (كبكر

 حالص اهب ىلا ةنمزألا فيراصت نم ريسم ىلع « تارخسم موجنلاو رمقلاو

 .«راهنلاو ليللا 2'!رواعتو  راجشألاو تانلا اقل ضرآلا ءايحإو لسّتلاو 00

 لئالد نم دجوي ام مث . تاقوألا اهب ىبصحُتت ىلا نيئسلاو روهشلاو مايألا ' رف

 هئازجأ قاستاب « عوضوملا '"!داهملاو ٠ عوفرملا "'فلقسلا تاقبط ىف بيكرتلا

 هللا ريخأ ام ىلع دهاشلا نايبلا نمو . لابحلا ءاسرإو راهنألا قردخو « اهماثتلاو

 ىلإ هتابثو « ءامنلا ىف ًايقرتم « نكي مل نأ دادي هتكون قالا تاغ كمي "لجو ّزع

 « ددع حبتستلفسم هل نكي مل ولو . ءانفلا ةياغ ىلإ ًايضقنمت( ؟) هراحمت من «ءاقبلا ىف هلجأ

 . نامزألا ىل اع توافت الو « ناصقن هنيحت الو ءوشنب دادزا ام « دسمأ عطقنم الو

 هل رسب امن هنم عش لاك ماودقو ضعبل هضعب تابث نم هتعفنم هيلع دجوي ام م

 كاف علا لجو زمع هللا جتحا انك ظ هدافن ىهتنم ىلإ « هدادمتسا ءدب ق

 لك : لجو رع لاقو ( ائيش كيب ملو لبق نم هانقلخ انأ ناسنإلا ركذي ال وأ )

 نمب مالت اما لك < مارك لاو لالخلا وذ كبر هلجو ىبيو ناف اهيلع "نسم

 ضرألا قابطأو ؛ نس 0 هتاومس ىف هتالالدو "لجو رع هللا تاي ايآ نع رابخإلا

 لوقعلا رطف ىف تباث 2 أر رف ايف هعتص راثآو ؛ (*احد" ىلا

 نم هل نولعجي ايف ةهلبسشلا نم مهسفنأ ىل ع نولخدي ام خُئيزلا لوأ رجتسي ىح
 لك نع « ريبدتلاب هدّحوت الواو . نوكرشي امع "لج « دادنألاو « دادضألا

 نكم ألو« قادلا ىف مهتادارإ مهب فلتخت نأ ءارتدُنج ءاكرشلا ناكل « ريهظو نيعسم

 زجعلاف هيف ناك امهيأو « هيهجو دحأ نم وهخيف ةلازإو تابثإ نم هيف فلختلا

 ىلاعتو « كاذ نع رمألا كلامو قلخلا قلاخ عيدبلا 'لمج «هأرتبو هأرذ امف صقتلاو .

 )١( هعوجر : هراحم (:) ْ . لوادق : :رواعت .
 .طسب ءاحد (ه) . ءامسلا : عوفرملا فقسلا (؟) 2

 )١( ..ىلخ «ارذو اري (5و . ضرألا : عوضوملا داهملا



 0َتك

 . نذإ هلإ نم هعم ناك امو دلو نم هللا ذختا ام ) ١ هناحبس لاق اك « ًاريبك اًلع

 . « (نوفصي امع هللا ”ناحبس ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ امب هلإ ”لك بمهذل

 نم ةلاقم هبشي اه ىلإ ديمحتاا اذهب لوحت فسوي نب دمحأ نأ حضاوو

 قلخبو ملاعلا أغنأ ىذلا هللا دوجو ىلع جححلا هيف دروي وهف « نيملكتملا تالاقم
 قلخن ىف ركف اذإ هلعجم ام لّمعلا نم هاطعأ دقو « ةمكحم ةردقم ةروص ى ناسنإلا

 هل دب ال قيقد ماظن م هكالفأ قف قرح امل ٠ ًاحلإ ماعلل نأب نمؤي ضرالاو تاومسلا

 ضرألا ىف ىح لك حالص اهب متي ىلا , تاقوألا فيراصتت ركلحأ « ملننم نم
 ام ضرألا ملعو ءامسلا ملاع ىف 0 ةعنص مرحأ اك تابنو ناويحو ناسنإ نه

 ىلع ةلالدلا ىف قمعتيو . لابج نم ىسرأو راهنأ نم ًطخو لوهس نم هيف دهم
 ال مهنأو نيدودعم اوناك نأ دعب نوثدحي مهنأ قلخلل هئاشنإو ئرابلا قلاحلا درجو
 حضاو ”قرفو « مه ثدحم نم دب الف «ءانفلا دي ره دتمت ىتحومنلا ىف نورتي نولازي

 ؛( ددع حتتفم » : لوقي امم وأ ءرخآ هلو لوأ هل ثداحلاف «ثداحلا نيبو هنيد

 دوجولا ردصم وهو . رخآ الو نمزلا ىف هل لوأ الف ث دحلا امأ « دمأ عطقنمو

 هللا دوجو ىلع تالالد نم هركذ ام لك نإ لوقيو . هفرص.و هربدم وهو « هماوقو

 دنع الإ ؛ هل كيرش ال دحأ دحاو هنأ هعم تبايو ؛ ةميلسلا لوقعلا رطف ق تباث

 نأب اونمآ نيذلا سرملا سوجك دادنألاو دادضألا هل نولعجب نم موقع تغاز نم

 ء ركأ وأ نئيادن هل اواعج نمت ىهريفكو « رشلل ًافإو ريخلل ًاهإ : نين ملاعلل
 0 "لاو تابثآلا نيب هبف اهمئاتتخاو قلحلا َْق ةحلالا ةدارإ تّيافتل كلذ حص ولو

 هيلع هأرب مف هللا ىلع صقنلاو زجعلا ميو « هيهجو دحأ نم قلحلا ولخي كلذبو
 ديمحعتلا روطتي وحنلا اذه ىلعو . ةلازإلا مث تابثإلا نم وأ مدعلا م ثودحلا نم

 ةلالدلا ف ايمالك ًاحبم هبشي ام ىلإ سيمخلا ةلاسر ق فسري نب دمحأ دنع

 اذه ىف يأ ظحالنو . ىلاعلا ءانفو قلحللا ثودحو هتينادحو و هللا دوجو ىلع

 ىلإ كلذ ه هرجو قيمنتلا هعسو ام هيف قمني نأ لواحي كسب ىف دمحأ نأ ديمحتلا ِ

 ى الو ديمحتلا تاغايص لك ىف درّدطي ال وهو « هيف عجسلا مادختساب عاستالا |
 ةصاخو « ًادصق هيلإ دصققي ف سري نبا نأك ' سحنو « رثكي هئكلو « ةلاسرلا ةيقب

 هقلخ ىلع هللا ةمعن نع ثدحتيف ىو . ةملكو ةملك نيب عجسي هارن نيح
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 ىح نيرذنمو نيرشبم عطاقلا ناهربلاو عطاسلا رونلاب مهبقاعتو هئايبنأ لاسرإب
 هتلاسرو هتوعد ليبس ى.هداهج روصيو « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاب مهمتخ
 قح نع ثدحتيو . اجاوفأ هيف سانلا لخدو هنيد ماقتساو هتملك هللا زعأ ىح

 اوناكو « هيلع هللا تاولص لوسرلل مهتبارق مكحب اهوثرو ذإ : ةفالخلا ىف نييسايعلا

 لقتنيو . ةيسابعلا ةوعدلا دييأت ف ضوخي كلذيو « هلآ عيمج نم اهثاريع قحأ

 " ىغبني اهف السرتسمو نيءآلا نم هفقومريرقتي اًنداب نومأملل ةوعدلا دييأت ىلإ كلذ نم
 مهيلع ىغبني امو مهظعو فق ضيفيو . هترصن مهتلصاوم نم نييناسارحملا هتعيش ىلع

 هيف امل هتياعرب مهطوحي ىذلا نومأملل ركشلا نمو مهئاوهأو مهئادعأ ةدهاجم نم

 . ىلثملا ةقيرطلا ىلع مهلسمسحو ىسحملاب يه ءازج ىوتني ىذلاو مدشرو مهريخ

 لضفلا هيخأ ل دعب هترازو نومأملا هالو نيح لهس نب نسحلا هيلإ بلطو

 نامل تح عيش لعن اوف نربألا ركشي ةلاسر بتكي نأ ةرجهلل 7١7 ةنس

 هتلاسرل ًادمحم هئافطصاو هئالآ ركذو هللا ديمحتب اهلهتسا ؛(١١ةيفاض ةلاسر بتكف

 نيدشارلا ةمئألا راثآ ىلع هتيفقنو ًارينم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو ًاريذنو ًاريشب

 « هفطع نه ةيعرلا حنم امو هلدع ىلع ءانثلا ىف نفطي لع نينمؤملا ريم أ نومأملاب

 هتيعر ةياعر ىف هل ليس نب لضفلا ةرزاؤمو هاليغ ةيالول اضرلا اًنيلع هرايتخخاب داشأو

 ةصاخلا نمو همامإ نم ًاديقف ًاديهش هلجأ مح ىح «٠ هئادعأ عمقو هتوعدب مايقلاو

 دنع لضفلا ةمرح ريوصتب لهس نب نسحلا ةعيشو هتعيش ىلإ هجتيو . ةماعلاو

 هحنم |«ىلع ىلهسنب نسحلاناسابهركشيو . هيلع محرتلانم هراثك] و هتوم دعب نومأملا

 ةلزنملا نمب .ةثايح ى لضفلا هب "صخ ام نايب ىلإ دوعيو . ةبترلا ىسو ةرازولا نم
 هتافو ف هةصخ امو هعاخو هفيس هديلقتو ريبدتلا ةسايرو برخلا ةساير نمو ةعيفرلا

 هتصاخ رارقإو هباحصأل ظفح نمو ةلئاس تاربعو ضم نزح نمو مارك نم

 . هفطعو هترازو نم هاخنأ ٠ نسما ىلوأ امو مهبتارم ىلع هباتكو هلامعو هداوقو

 نيملسملا ءارقفب هتمحرو رغو ارش هموصخ ىلع هئاضقو نومأملاب هيونتلا ف ضيفيو

 مالسإلا نع هركشيو « وفعلاو ةردقلاو نيدلاو كلملا نم هل نرتقا امو مهئافعضو

 هللا ىلص لوسرلا نعو نآرقلا ةوالتو ىوقتلا ىلع اهسيسأتو دجاسملا نعو هل هترصنو

 )١( برعلا لئاسر ةرهمح ىف اهرظنا 8/41١١ .
 لوألا ىمابعلا رصعلا
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 نم رفوو مهزانم نم عفر امو دانجألاو داوقلا نعو هل آو هترشتعل هظفحو ملسو هيلع
 نم ىعر امو نيملسملا نعو ةعيفرلا اهميش نم دطو امو قالخألا نعو « مهبتاور

 ظ . هئادعأ ىف لكتيو هب قوتفلا قئرتو عدصلا

 هللاديبع ةروث ىلع هئاضقب رهاط نب هللا دبع ةثنهت ىق ةلاسر فسينب دمحألو ]

 « سانلا ضعبب هلزنأ ظ ىلع لامعلا ضعب تينعت ىف ىرخأو رصمب ىرسلا نبا
 هلئاسر فيرط نمو . ةقباسلا لئاسرلا هتغلب ام قيمنتلا نم ناغلبت ال امهنكلو
 ليدانقلا نم راثكتسالا ى ىحاونلا لامع ىلإ نومأملا نع هب بتك ام ةيناويدلا

 ظ ؤ : 77 اهيف ءاج دقو « ناضمر رهش ىف دجاسملاب
 27 ةلياسلل اسنأو 229هيدجهتملل ةءاضإو « دجاسملل ةرامع كلذ ق نإف »

0 2 #0 #20 50 
 .9 ملظلا ةشحو نع لجو زع هللا تويبل ًاهيزنتو « بيرلا نماكمل ايفنو

 « فطلتلا ةياغ فطلتيف « نوئشلا ضعب ىف نومأملا ىلإ انايحأ بتكي ناكو
 ترخأتو « نومألا بابب اورثك تالصلا بآلط نأ كلذ نم هل ىورسي امتو
 :9«2هيلإ بتك مهيلغ كلذ لاط املف « مهتالص

 نوجري « دوفولا كباب اعمج « 2*”كاو'دج ىدانمو « كادت ىعاد نإ

 :ةمدخ فلاسي ىلا نم مهن « رح تست نم مهنف ؛ دوبعلا "كات
 نأ نينمؤملا ريمأ ىأر نإف « مايألا مهيلع تلاطو « ماقملا مهب فحجأ دقو
 « هللا ءاش نإ لعف ٠ (0هلوتطب مهنظ نسح قمح و 3 039 هيديسسب مهشعلتي

 ىلاطل ("9 ناغم كيلملا باوبأو ٠ عيتم ريخلا *+ هباتك ىف نومأملا عقوف ظ

 لكل ريصيل مهبتارمو بابلاب "نم ءامسأ بتكي نأ هرمأو . مل نطاومو تاجاحلا
 ْ ] ] , هقاقحتسا ردق مهنم صخش

 )١( نص ىركسلا نيتعاشصلا +١ رمزو 0/1 .
 لاوالاو ةيطفلا : ىودحلا ه0( 3 م باوآلا .

 ) ءاطعلاو لاوثلا : لئاتلا (1) ى ةالصلا ومو دجهّبْلا نم : نيدجهتملا ( ؟ .
 ءاطعلا :. بيسلا (!؟) ظ ' . ليالا فوج . '

 ) ماعنإلا : لوطلا () . مطىوأمالو لبسلانورئاسلا : ةلياسلا (؟ .
 .. نلاومو لرانم : نأغم ( 8 ) ءابدألا مجعم» ١5١/8 باذآلا رعن (4 )



 هع

 8 .٠ ع ه و ب هب

 اهقفرسو 6 017 رعلا مايا َق 3 ادد نوماملا ىلإ قى وس ام ريتك تاكو

 نأ « رعشلا نم تايبأ ضعبو زثنلا نم نيرطس وأ ًارطس لمحت « ةقيقر ةلاسرب

 ف ىدنه دوع ةعطق هيف بهذ اهي بمس ةاورأا 3 مف بع ةره هاذا 0 كلذ

 : 21! هعم تككو 2 هصرعو هلوط

 : تلق دقو « .ةداسلا  سانلا فاحتإب « ةداعلا هيف ترج مود اذه

 مس - مه هر ه و ْ ه #2 ْ

 هلضاوفذ تدلجو ىلوملا مظع لإو هلعاف كا وو .ىح عرملا لع

 هلباق وهف ىنغاذ هنع ناك نإو هّلام هللا ىلإ ىدهُت انرت ملأ هن © املا 4 1 و 3
 سا و

 #َ ها 9

 هلحاسسو اموي رخبلا هنع رصقل  هردقب ليلجلل ىدهي ناك ولو

 2 قا“ هو و2

 ) هلك اشي م ادعسو َق نكي مل نإو هلِجن ْن م ىلإ ىدهس انئكلو

 وهو ) فسور نس نيكل ةيناودخالا لئاسرأا نم ًاريثك بدألا بتك كفوو

 كلذ نم لوقلا ةتاصرو كايمأا نسح 2 0 هظفل رايتخا َْى قنا 1 اهيف

 : 24!هل دواومب هئنهي هناوخإ ضعب ىلإ هب بتك ام
 0 كأتسدو كاتأ ىذلا كدواوم ق هللا كراب »

 ايكز أك ؟ ايها نأ 1 اللا را هلو ندم ارك زد كرو ريم مادأو « هتدئافب ا( ءالأي

 6 كدأو هد و رّدكم 0 ان هب ًادودشم لمألا كد | ِْخ 217 ءامبلا َُى هل | دودمت

 .(كأولا بسيط نم « ددعلا رثكأب عوقد قريع كانالا 4 أعوذ كيه كر رثرعس هير ماد

 وعباو ةيذو هللا ٠ نك ةمعن اهنأ ن لع ثتدحتر كبل أو ان ةئنهتلا قى اماد وو

 328 8 6 هويات ارز هلع و 0 هيف هل هللا كرابي نأو « هنباب هني رقت لا بألل

 0 .حلاصلا دلولا اذه دالوأ : هدافحأ نم 0 دلاولا رز هب شو ا : يعش

 : 2 !هضرم نم هأالبإب هناوخإ دحالا ةئنهت نم هلو

 : اهباوثي اهرجأ رّفوو © ؟"'اهبّصتيو ةلعلا بّصَو هللا بهذأ دقو
 ممل

 )١( كعتم : كالم (ه) وهوا سرفلا فانعأ قع. زورينلا .

 . 0/4 دي فلا دقعلا (5) ,”ةنيتلا ىف مهد عفو لوأ
 ضو او 4. كر دقلا نيف بعتلا : بصنلا ( 079 . 45١/15 ىثعألا مبص (؟)

 . مجولا ْ . مهنلا : لضاوفلا ()

 4 را © تيرعل 0 ةرهمج 002 0
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 حسب رورسلا نم هدنع ناك ام فاعضأ « ('١اهابسقعمب ودعلا ماغرإ اهيف لعجو

 .«اهالوأ

 رذود امي لب 0 بسحف ما نع ع نم اهيف ىرا مع ل حضاو ةرابعلا 8 هقنأتو

 0 6 رجألا عم باوثلاو بصولا م بصتنلا بقارت نم 0 2 اضيأ

 : 2(" ركشلا ىف هلئاسر نمو . ىتوصلا لامحلا|

 ١ كل 0 نسم م رك ا نم لاوقألا هب تينا (؟ لاضفألا 2 عستا نم )» ]

 هب برقتي ام َ انس ىلع ”لذتيو ء انل وع اع ةلفمل انمار 0

 « بواطم زاجنتسا وأ ء بوغرم لازنتسال ( ةبلهرلا وذ هب عرضتيو « ةبغرلا وذ

 سس غش 0 6 اضيإب اهنع نيس 6 حاصفإب كتريس نع قطن اننكاو

 . ( دساحلا سفن ليطننو ع دئاكلا

 عجسي وهف « ًامئاد عجسي ناك هنأ هانعم سيل ةلاسرلا هذه ىف درطملا هعجسو

 « تارابعلاو ظافلألا نيب فدارلاب انلق ام يع هنكلو 3 عجسي ال ًائيحو / ًانيح

 «رطم حدام» ةيلكمب 6 نام رك اشو ةةملك ذقت ذإ ةلاسرلا هذه ىق ىرن ام وحن لع

 ناك ام ودو « ىيسوملا لداعتلاو ىتوصلا مؤالتلا هريبعتل مكحييل ٠ اهانعم سفنب ىتو

 هأوق هلك ات ' ىلع عجسلا سدو ةليد ةيلاسأ ددرتت ملاح 6 0 0 كييحسي

 هع اغا ع ليشنلا نملك روع دق 3 ىلعأ فرشلا نم هللا كلحأ دق ١

 ؛ ةيماسلا ممهلا ىهتنت كدنع . ةفوطعم  كيلإ قانعألاو « ةفو رصم كيلإ لامالاف

 قالغأ عندي : رضابللا 261 ثوم فليم ةييبللا :نوزاخلا كتقت كرلغو

 41" كار ف بئاوذلا هو رعت الو «كاجر نسم ”حجتلا (23!ثي رثسي الو « بلاطملا

 ناكو « ءاجاو م فق نيفتي ناك ءانثلاو 8 1 ناك ام وحن | 02

 هي بتك ام كلذ نه « ةيمدم تانعط نعطي ًانايحأو ريالا زخو هيف نخب ًانايحأ

 : 43 لس نب ديعس لآ ىلإ
 لامآلا نأ نع ةيانك : رصانخلا ىنثنت (5) . اهنيقاع : اهابقتع )١(

 َ . هب دّقعت (ءارعشلا مسق ) ' لوصلا قاروألا (؟١١)

 . ءىلعبةسي :: كين نس 0 00. 55339 ص

 . لظلاو فنكلا : ارذلا (7؟7) . ىدايألاو معنلا : لاضنألا 0 3

 . ١5/6 بادآلا رهز (م) . 79 ص لوصلا (:)



 ههأ

 ”سيتكو مس هيلع هللا ىلص دمحم هتويبت مخ لجو رع هللا نأ الول »

 3 تي امو « رادمغ نآرق مكيف لزنأو 3 ةمقن ىيبن مكل ثعبل نآرقلاب

 .مهتنسلأو , مآلا حئاضف مهيواسمو ٠ ةلفسلا ىواسم مي موق ف لوقأ ]
 م مهو ٠ مدلل ضارغأ مهضارعأو ٠٠ ظ لخبلاب ةدوقعم مهيديأو « 0 ىمعلاب ةأوقعم

 ظ . : رعاشلا لاق

 «اوداب نإو مهزاخم ديبَت الو مهتايح تلاط نإو نورثكي ال
 نع ثدحتي فيك ىلوألا ف فرعي ناكو « ةريثك تاراذتعاو تابتاعم هلو

 «ةمتبللا ةركفلاو ةجحلاب عستي فيك ةيناثلا ىف فرعي ناك امل «قيدصلا قح ةياعر

 : 0! هئاقدصأ دحأ ىلإ هب بتك ام كلذ نم «هاضرو هوفع هيحاص نم "لئتسي ىبح

 كيلع ًارهظتسم ال «كربب قوقعل اًنقثاو « كولفتع ىلع ىبونذب ًادفاو كتيتأ »
 «ناسحإلاب مهيلع كلضفتو « ناوخإلا نعوُفَءلاب '"' كلو طت المخ ؛ هتم لق  عيفشب

 نع فاجت نإو « ىسفن ىلع كنتبوقعب لا تمكح دقف بقاعت نِإف

 ةلمس أ نآكت ايبنذ ”لكو « ةعيطق ىلع كل رصني مل ىلق نأ ملعي هللا نإف كلذ
 قى دعب امم وهف « ةمدحلا (؟) .ةنامب فاطعتسالاو « ةمرحلا ةلادل ءاطبتسالا

 . « تائيسلا ال . تانسحلا

 . ىوكشلا عاقر لع اهب عفوي ناك ةفرارط تاغيقرت هَل بدألا بتك ىف رودتو

 ىكح ام كلذ نف « فورعملا لاذسبو ةحامسالا لئاسرو لامعلا ضعب بتكو

 00 ةدودعم تاونس اهّلختساو هبايغ ءانثأ ىف” ةعيض رخآ بصغ الجر نأ نم ةاورلا

 ظ فسوي نبا علطاو «ىدب قو ىل ”ةعيضلا : ”الئاق هاكتشاف « هتعيضب هبلاط مدق املف

 ] : 0*1 هلوقب اهيلع عقوف « ىوكشلا ىلع

 تقطنأ نإف ؛ 020 تاواطت نإو « هتادج قلخست ال قحلا »

 اهارأ ام ًاريثكف «ىدي قو ىلو .ريغ حاضيلب اهلكشم تلزأو , حاصفإب كتاجسح
 ؛ كيلإ "دك الب ”قيسو«كيلع كقحرتفو  بلاغملا ةّنجحو ءبصاغلا ةعيرذ 0

 - ةنيبلاب مما جاجتتحالا نع تفقوو ٠ اهيأإ تايب ا تنكر ذإو

 ظ . ةلص : ةتام ( + ) . 457/7 برعلا لئاسر ةرهمج (1)

 . 408/4 برملا لئاسر ةرهمج (ه) . كلضفت : كلوطت )١(
 ظ . لدعلاب : ةلدعملاب (9")
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 . « هللا ءاش نإ « ىلوأ هيعادي امب ناكو « ىلعأ

 تناك اهنأ فيكو فسوي نب دمحأ ةغالب روصي ام انمدق ام لك ى لعلو

 نم هوقبس نسم اهب مدقتي ةعارب ىهو ءادألا ىف ةعاربو ركفلا ىف ةرازغ ىلع ا ظ
 «ةيسايسلا لئاسرلا ىف ةصاخو اعساو ًامدقت ىرجم لا ىناثلا نرقلا ىف نيواودلا باتك

 اهللخت هتاوب مل نإف « جلا اهللختي هلعج اقنأت اهتارابعو اهظافلأ ىف قنأت ذإ

 مل ىيسوملا لامالا نم ابورض اهيلع غبسأ كلذبو « 0 فدارملاو جاودز الاب

 وحن ىلع « تاعيقوتلا ضعبو ةيناوخإلا لئاسرلا ضعب ىف الإ هلبق ةفولأم نكت

 ىسنن الو . ىكمربلا ىحب نب رفعجو ةبايس نبا دنع قباسلا ىلصفلا ىف انب رم ام

 نبا نأ ريغ ىيسوملاو فدارتلاو جاودزالاب هلثم ىتنْسعُيِب ناك دقف « نوره نب لاهس

 .ةيناويدلا تاباتكلا ىف 1 عجس نم هيف ىولط هيض اذه دعأىذلاوه 58

 .ةدعسم نب ''"ورمع ©
 اوقنتعا نيذلا كرتلا نم ناكو « ناجرج كولم دحأ لوص ىل اعآلا هدج ناك

 ديعنس هنيأ لخندو « ةيمأ ىبب نمز ى مالسإلا قنتعا دقو « سرفلاب اوهبشو ةيسوولا

 اهتاعاد نم ناك ذإ ةلودلا ى ةلزنم هل تراص تحجن املف « ةيسايعلا ةوعدلا ف

 هيدي نيب ةباتكلل ةدعسم هنيا صلختسا نأ ىكمربلا دلاخخ ثبلي و « نيهبانلا

 هريزو هدلق ىح ريخألا نيواود ى لمعي لظو « روصنملاو حافسلل هترانو قف

تّلعيف «ورمع هئبا هل“ دساويو « لئاسرلا ناويد ةساير ىنايروملا سوبأ وب "1
 هبيدأتب ى

 ةيب رع ةفاقث فقثتي ىضم هنأ رهظيو . ةاودلا نيواود ف ةباتكلل حلّصَتي ىح ْ

 "8 .رعشلا ىلظني ًارعاش ادغ دقل لب « ًاحيصف امنسسل ادغ ىبح ٠ ةعساو ةيمالسإو

 ةيضايرلا مولعلا ىلع فقوو + عارللا لمح امم هقفلا نوئتش نسحب ادغامي

 سرفلا باد ىلع فقو امك" ٠ باتكلا هفقْدَتِي ناك امه باسحلا نم اهب لصتي امو

 ؛ نم ء ىث ىلع اضيأ فقو امبرو « مكحلا ريبدتو قالخألاو ةسايسلا ىف مهتاباتكو

 بياكل ةاذن خي راتو 7/١ ناكلخ مجعم ةدعسم نب و رمع ةمجرت قف رظنا )١(

 20 داب ٠/1١١ ىدادنبلا نبال نايعألا تايفوو ١؟07/1 ءايدألا '



 ٠  200هه" 000

 ىكل صخشلا حشرت تاودأ تناك كلت لكو . ةيدنهلا ةمكحلاو ةينانويلا ةفسلفلا -
 باجعإلا ن ديري جب رفظيو 2 والا هرصعل نيواودلا ىف لمعي

 . ةينسلا بارملا ُْف قرعلاو

 ْ ضلختبدب كلا يحي نب يي ةكماربلاو ديشرلا نمز ىلإ لصن امو

 : الئاق هسفن نع ثادح ذإ « هيدي نيب عيقوتلل ًابتاك هذختيو « هسفنل اًرمع

 ى هنوديزتسي ةقرو هناملغ هيلإ عفرف ىبحي نب رفعج ىدي نيب عقوأ تنك 0

 نم ريخ مثاد ليلق : تبتكف « اهنع بجأ : لاقو « ىلإ اهب رف « مهبتاور
 . هدافأو . « ! كدللج ىف ريزو ىأ : لاقو ىرهظ ىلع هديب برضف . علعقنم ريثك
 - انمدق اك 0 رفعج ناك ذإ 5 دسار ةداقإ ةتاعزرتلا قل رج مالا

 ةيغالبلا دنع عيبطف «٠ 5 اا نوكي انه كشأ اي ,ف داصتقالاو هتارابع قيمنتب

 ] 0 ] . .ليلق ام ىرعس ام وحف ىلع

 ظ نيس نومألا نوتش ا ل 0 لضفلاب الصتم كلذ دعب هارنو

 اذه ريغ ىف انبي رم امك هذختا دقو « ةيقرشلا تايالولا ورم نم مكحب ناك

 هيلع ئيضق .ىبح نيمألاب لاز اهل « ء مكحلا ديلاقم هيلإ ملسأو هل ًاريزو عضوملا

 ٠١7 ةنس ىبح ورع ًاعيمج ًالظو « ةفالخلاب نومأمللا سانلا عيابو « ائمدق امها

 .. انففلسأ اك 6 قيرطلا قف لضفلا لتقو , دادغب ىلإ نيدصاق هاتر « ةرجولل

 لضفلا نيوارد ىف لمع ناك اذإ ةدعسم نب ورمع نأ ن :م هنظن ال كلذ انركذ امنإو

 . لضفلا نأكو ٠ فسوي نب .دمحأ لثم هلثم « ورم ف اهب لمع نوكي نأ دب الف

 نيوارد ىف لمعف « دادغب ىلإ داعو . كانه هعم.هبحطصاو هنم هاند ءأف « يكس

 نم عقوو « ةفالخلا نيواود ىف لمع .قدأ ةرايعب وأ ”نيماملا نيو قيمشلا هيأ

 ميسي لاز ةادو همك الرا نسيت ات نخأ هللا ةلدهتعف انس انعقوم نومأملا سفن

 7-5 اع هماقأ ةرازولا ةبترم لإ فسوي نب دمحأ عفر اذإ ىح « هتغالببو هب
 ناك مورلا وزغ ى ذخأ املف « هثيدح بيطتسيو هل سنأي ناكو « لئاسرلا

 . ركذو « هرزوتسا هنأ ءارعشلا ضعب نظ هدنع هتلزئم ملظعلو . هتاو زغ ىف هبحصتسي

 : لوقي ذإ « هل هميدم ضعب ىف كلذ

 ,08 2 7 ٠ 5 و 4 هر 5 5 نه م سس © سا

 ةدمدعمو ارك سانلا قى هل بث٠يديو تم نبا رفرولا هللا أ دقل



 همة

 «هيرصاعم ىلإ ًاببحم ةرشعلا ديمح اليبن الضاف ناك امك « ًاحدمت ًاداوج ناكو
 . نومألا عم ةوزغ ىف ةئاأب هبر ءادن ى ه4 ل

 د فلأ فلأ نينا كلما اهيف ةعقر نومألملا لإ تعنر تام امل هنأ ىورسيو

 : اهرهظ 2 عوف

 كت ايف هدول هللا راق « انل هتمدخ تلاطو « انب لصتا نمل ليلق اذه »
 . ( كرت ايف رظنلا مهل نسحأو

 ةغالبل ًادادتما ' كا ىذو « هتغالبب هيرصاعم عرب ةدعسم نب ورمع ناكو

 ذاغألا ايه .نيززاب .نيتساسأ :نيتفضر. .فاصتت +. .نكمولا ىحب نب رفع

 ؛ ةدعسم نبأ ةغالب امهب تزاتما نيتللا نيتفصلا سفن امثو « , غلابلا حوضوأ ولاو قيقدلا

 برضي ناك امك ٠ هيف لثملا هب برضسي ناك هنأ هنم غلب دقف زاجيإلا امأ
 مكبتك اولعجت نأ معطتس ةسا اذإ : باتكلل لوقي ناكو « هلبق نم ىبحي نب رفعجي
 هبتك ليحم وه*اذإف ورمع سفن ىف كلذ رقتسا امنأكو . اولعفاف تاعيقوت اهلك

 امأو . لوقلا ىف ًاداصتقاو ًاراصتخا تاع.قوتلا هدشب ام ىلإ ضارغألا فلت قف

 باتنكلا هب ىصوي ناك ام ًاريثكو « هب فلكلا ديدش رفعج ناك دقف حوضولا
 هتغالبل لزتعملا سرشأ نب ةمامل# فصَو ىضاملا لصفلا ىف انب رمو « هلوح نم

 لضفلا نأ ىوريو « ديدش زاحيإو حوضوو نايب نم اهيف ىردجي ناك ام ىدمو
 نأ هتغالب نمو « سانلا غلبأ وه » : لاقف ةدعسم نبا ةغالب فصو لهس نبا

 ,(7١2هيلع ترذعت “1 اذإف هبتك لثم بتكي هنأ نظ همالك عمس اذإ دحأ لك

 لهاجلا اهعمس اذإ ىبلا : لامتف ؟ ةغالبلا ”دنح ام : ىح نب 0 امك اذهو

 . هيلع تبعصتسا اهمار اذإف « اهلثم ىلع ردقي هنأ نلظ
 رايتخا ىف قنأتي رفعج ناك دمتذ « رفعج نع ورمع هذخأ ام لك اذه سياو

 ةعاشإو هقنأتو هقيمنت ىف ور هاكاحف « قيشرلا عجسلاب ًانايحأ هقمنيل ىتح « هظفل

 ناك ْذإ « هيف هرظن لاطو ًازجوم ناك اذإ ةصاخو « همالك ىف ًانارحأ عجسلا

 ىعملا نع ثحبي امك « عمسلا ىف قورت ىلا ةمتالملا ةظففالا نع ثحببي لازيال

 نومأملا ىلإ وأ لهس نب نسحلا ىلإ اهب هجتا اذإ ةصاخو هدنع ةباتكلاف « قيقدلا
 . قدأب ًاثحب تحبصأ لب « رطاخلا وفع ىرحي اًمئيش دعت ىل امهنع ةباتكلاب هافّدك وأ

  1١0ص نيتعانصلا 5١ .
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 ىلع ىنعملا توفي ال ثيحب « ىناعملا راطقتسا ىف ًاثحب « ثحب ةملك هيلع لدت ام

 00 توفي أ ثثيحنو 3 راكفألا نم ةعسأو ةفئاط نع ةئيبلا ةعفارلا ”ةلالدلا هزاجبإ

 ةفئاط قوسن نأ ريخلا نم لعلو . بابلألا بلخي ءادأ هءادأو ىبعملا لمح ظافلألا

 نسحلا ىلإ هب بتك ام كلذ نم « ةيغالبلا هصئاصخ اهنم فشتسن هلئاسر نم
 ٠ :2(١١هدنع بناس منو ليم نبا

 . همس دييشت متسيل ؛ ىنسب سسأ اذإ و« ىتقسسرغ اذإ نمم كنإف دعب امأ»
 (77 فلشسم كس رسغو ١ 57سور ”دلا فراش دق ىدنع كؤانبو 6 هسرسغ نزاع نتكو

 1 د ءاش نإ 6 تييرغ أم ىقحسو 6 سس اه ءانب "كار ادتف 6 سوبيلا ىلع

 اضيأ حضاوو « عجسلا ىلع هينبيل ىح « هقيمنتو باتكلا ق هقنأت حضاوو

 « داصتقالا ىلإ دمعي امنإ « بانطالا ىلإ دمعي ال هنأو « ظافلألا رايتخا ىف هقيقدت

 دب الو ءهساسأ عضو« ءانب هبشت هدنعنسحلا عئانصف «هسفن ىف املك نيتروصب ًايدؤم

 - الل انسرعةيشت ىد وأ «هناكرأ موقتو ودا ُْى عفتري ىح هيلع قافنإلا ةعباتم نم

 ىلع فرشأ دق ساسألا نإ لوقيو . هرامت قؤيو دتشي ىبح ةيب رثلاو ءاملاب دهعت نم هل

 عيضي ال ىبح امهيلع كل عَتْلاو ةققتلاب نضت لف لوب ذلا ىلع فرشأ لق سرعت لاو ءاوعألا

 ةلعسم نب | مالك مهف ىلإ دمعت نيح اننأ فيك تارادو الوأ تدعو تقفنأ م

 رعشلا ةغايص هبشت ةغايص ءازإب اننأكو « بانطإلاو طيسبلا نم ءىث ىلإ 0

 ى ةفرسم تارابع ىف ةريثك ناعم نم لمحت ام اهلقعي ىلا: :ةزكرملا ىانغلا

 لمحت اهحوضو عم اهنكلو « حوضولا ةياغ ةحضاو ظافلألاف كلذ عمو . زاجيإلا

 . قنا فاهتفخو ظافاألا ةاوهس عمو تاملكلاو فورحلا ددعةلق عم «ةريزغ ىناعم

 وهو «© باتك هدي ف نومأللا ىللع تلخد » : فسوي نب (؟!دمحأ لاقو

 ىطظحل دقو ل تفتلاف « هر وتو هرم هيفي يضناو ©« ةرم لعب ةرم هتءارق دواعي

 : تلقا ىم هأرث مف ًاركفتم كارأ هيك اي : لاقو « باتل هتءارق ءانثأ َْق

 هوركم ال : لاق « فواذللا نم هذاعأو هراكملا نم نينمؤملا ريمأ هللا ىقو ؛ معف

 « ةغالبلا ىف هلوقي ديشرلا تعمس ام ريظن هتدجو ًاباتك أرقأ ىبكلو « هللا ءاش نإ
 1 سس هس ب وس وت ييوجتحل

 .؟ال؟/ ؟ديرفلا دقعلاو ؟ :ةر/# بادآلا رهزب : ءاحمإلا : سوردلا 0

 . فرشم : فشم 0 ٠
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 . ليلقلاب ةلالدلاو ةيغبلا نم برقتلاو ةلاطإلا نم دعابتلا ةغالبلا : لوقي هلل

 ةغالبلا هذه ىلع ردقي. ادحأ نأ مهوتأ تنك امو . ىعملا نم ريثكلا ىلع ظفاللا نم ]

  :هيف اذإف ءهتأرقو " ىلإ هب رو « انيلإ ةدعسم نبورمع نم باتكلا اذه تأرق ىح

 ] دايقنالا ىف هدانجأ رئاسي هداوق نم ى 1 نمو « نينمثملا ريمأ ىلإ ىلاتك » ٠

 ظ ةافك دايقناو ؛ مهقازرأ ترتخأت د ةعاطتةللع نركت انومحأ ل اع ةعاطلاو

 . « مهرومأ هعم 217 ات تئاتلاو ؛ مهاوحأ كلذل تّتخاو « مهتايطعأ تحخارت

 مهئاطعب هلسبق دنجلل ترمأ نأ ىنثعب هايإ ىناسحتسا نإ : لاق هتأرق املف

 0 هتعانص ىف هلحم لح *نسم هقحتسي امب بتاكلا ةازاجم ىلع انأو « رهشأ ةعبسل

 هجامدإ ىلإ ىرت الأ ! هغلبأ ام ورمع “ راد هلا : فسوي نبال لاق هنأ ىرخأ ةياور ىفو

 ١ 8 راثكإلا نم هناطلس هئافعإو « رابخإلا ى ةلأسملا

 عقي ىتح « زجوللا باتكلا اذه ةباتك ىف اليوط بعت ارت نأ ىف ببر ال

 ظ « مهبتاور رخأت نم دنحلاو داوقلا ضاعتما نومأملا ىلإ ىدؤت ىتلا ةليلقلا تارابعلا ىلع

 ] اودمع مهنأ نظي ال ثيحبو مهب قيضي ال ثيحب ربخلا اذهب هئابنإل لاتحب لحخأ دقو

 0 مهنأو ٠ نوداقنم هل نوللذم مهنأ الوأ ركذف « بغشلا هبشي ام وأ بغش ىلإ

 شيج كاسمتسان وكي ام“ نسحأك مهب ولق قرغتسي أك اسمتسا هتعاط ى رسب نؤكسمتسم

 نامحت ام مدهجأ يح مهباوزو مهقازرأ رخأتب كلذ عبتأ 6 « هتفيلخ ةعاطب

 0 - مهدايقناو مهتعاط عم -  مهلثمو « مهرومأ تبرطضا ىبحو رخأتلا اذهن نم ٠

 . مهقازرأو مهبتاور لجسعتف ٠ مهقافو مط ىتعرمي نأو مهالتخا دس نأ ىرح.

 ١ و نأ رمأ ذإ نومألا سفن ى غلاب رث أ باتكلل ناكو

 نأب رمأ هنإ لاقيو . اتم رهشأ ةعبسل لب نيرهشل لو رهشل ال « مهتايطعأ 00

 باو ءازج رهشأ أ ةينامل هبتار ًاضيأ ورمعل ىطعي ْ

 ظ . اهريوصتو اهداريإ ف 7

 ماشلا لهأ نم لج نزمألا ىلع مدق هنأ بادآلا رهز ("بحاص ىوُرَتيو 0

 رمأ جورخ راظتنا لجرلا ىلع لاطف « هدلب هتيلوتب هنم هل تفلس ةدع ىلع

 هلأس « ةلأسملا هيلع ضرعو « . ةدعسم نب ورمع دصققف « هب هدعو امب نومأملا 0
 همت ا ا م 0

 * اهم/4 تادآلا رمز. (؟) ا . تيرطضا : تناتلا 000( ] 0



 هما

 - لاسوتف . هلصوم ىنإف « تئش امب بتكا : هل لاف « اهب نومأملا ىلإ ةعقر لاصيإ

 : ورمع بتكف « نالضنف هل نوكي ىتح « هنع ةعقرلا ةباتك وه ىلوتي نأ هيلإ
 ءاضقب لطملا 27 ةقّبِر نم هتدع رْسأ كفي نأ نينمؤملا ريمأ ىأر نإ »

 فوم لعف « هدلب ىلإ فارصنالاب هل نذإلاو « هدبع ةجاح
 نسح نم بجعي لعجو اهيلع هعلطأف « اًرمع اعد ةعقرلا نومأملا أرق املف

 : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اي اهتجيتن اف : ورمع هل لاقف « اهيف دارملا زاجيإو اهظفل
 ةزئاجيو  همالك انناسحتسا لضف رخأتي الثل « لأس امب تقولا اذه ىف هل ةباتكلا
 8 « لطملا ةءاند ىت

 عيرسلا اهريبعتو اهزاجيإ ةقدل ةعقرلا مالك نسحتسي مل نومأملا نأ نظلا ربكأو

 نبا ناكو « اهيف ةثوثبملا ةروصلل ًاضيأ اهنسحتسا لب «٠ بسحف اهدوصقم نع
 نسحلل هتلاسر ىف انب رم ام وحن ىلع هتباتك ىف ريوصتلاب ىتنّسعُي ام ًاريثك ةدعسم
 تاعيقوتلا تارابعك ةزجوم ةرابع ىلإ هدنع لئاسرلا نف لّوحت كلذبو . لهس نبا
 ديري ىذلا ىعملا نع ريبعتلا ىف اهتقدو اهتفارطب بولقلا ىرهتست ةردان روص ىلإو
 2 رضحتملا بتاكلا ةقر ىه « روعشلا قى ةقر كلذ ىلإ فيضي ناكو . هميسجت
 عمس ىلع هدروي اهف طايتحالا ةقايللا بادآ هتدّوع ىذلاو « هقوذ فهرأ ىذلا
 لثما بحاص :قوردو:.. ةلاسحتماو ةناهعإ كاثي ثيم + يقولاو .ةقلخلا

 ةداي زلا ىف نومأملا دنع هل عفشي نأ هيلإ عرض َةّن ةَّبض ىب نم الجر نأ ؟هرئاسلا
 : هل ًاعفشتسم نومأملا ىلإ بتكف « هل. رادقملا هبتارو هتلزنل

 ىف - "ىلع "7 كلوطتل - نينمؤملا ريمأ اي نالف ىف عفشتسا دقف دعب امأ » ظ
 ى ىنلعجي مل نينمؤملا ريمأ نأ هتملعأو « هب نوقزتري امف ةصاخلا نم هئارظنب هقاحلإ
 . ؛ مالسلاو « هتعاط ىدعت كلذب هئادتبا ىو ' نيعفشتسملا بتارم

 "ن6 ضيرعتلا ضرعم ىف امل هجارخإ و هتعافشل هضرع ةقدب نومألا بجعأو

 ةوظحلاو فطعلاب هصتخي امو « هنم هتمرح ىلإ ىخ فرط نم" ةراشإو « ًافطلت

 لعج ام « هتعافشو هبلط ةباجإل ةعيرذ قثوأو ةليسو دكوأ تناك كلذبو . هدنع

 )١( كلضفت : كلوطت (؟) ] . ةورع : ةقبر .

 ( 0صرئاسلا لثلا 51 .



 همهم

  كسفنل كضيرعتو هل كتثطوت انفرع دق » : هلوقب باتكلا ىلع عقوي نومأملا
 . « امهيلع كانقفاوو « امهيلإ كانبجأو

 « ةديدش ةعور نومألملا عور»د ىلاعملا 3 قى هتقد عم طرفملا هزاجنإ ناكو

 بتكي نأ هرمأف « زاجبإلا اذه ق هتردقم ىدم ىري نأ امون بخأ هنأ قو رسو

 « هنكمأ ام هباتك زجوت نأو « هرمأب مامهالاو صخشب ةيانعلا ف : لامعلا ضعب ىلإ .

 ظ : (١بتكف « ًادحاو ًارطس هبتكي ام زواجتي ال ثيحب
 نأو «ىدهأ بك نع ىدعسم غةيلإ بك نك رقثاو تاك ”كيلإ ىلاتك ١

 ] . ا( مالسلاو ٠ هلماح ةرانعلاو ةيامثلا سب عيضي
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 روب ب ىصنا ل“ رقما ليد ريصتلا باكل اذج نأ ل عراب
 اهزيكرتو ةريثكلا ىلاعملا عمج َْى فينع دهج نم ةدعسم نبا لذبي ناك ام ىدم

 ةروص وأ قينأ ظفل نم راتخي امب ءاوس « ءادألا نوكي ام لمججأ اهيدؤي ىععم ىف

 ديدش ًاحئاف ىاذش مالكلا نم 8 انإو « ًامالك عوضا ال هنأكو « ةعبدب

 . هعماسو هئراق ق ريثأتلا

 « راصق تاملك ىلإ ةدعسم نبا دنع بتكلا تلاوحت وحنلا اذه ىلعو
 هنأ ىف كشن امو . ةدح اهنم ىوقأو ٠ ًارصق دشأ اهلعل لب « تاعيقوتلا تاملكك

 ىرن ام وحن ىلع « هريصع ىف تمجرت ىلا ةريثكلا مكحلاب هاجتالا اذه ىف رثأت

 لقألا ىلع وأ هبتك لعجي نأ دارأ هنأكو « عفقملا نبال ريبكلاو ريغصلا بدألا 0:

 نبا هل ىورو . ءابدألاو ةنسلأ ىلع رودت ”الاثمأو ًامكح اهنم ةفث

 هنزحأو همهأ دقو « ءاسؤ رلا ضعب ىلإ اهب بتك ةعوجسم ةليوط ةلاسر 0

 بهذو 1 نع هراذتعاو 0 هرحبس بدع اهأرق نإ "امو ع ل م جاوز

 « ديمعلا نبا ىلإ بسنت اهنإ لاقو ةلاسرلا .ق ناكلتخ نبا كشو . نزحلاو يللا هنع
 « ةدعسم نبا دنع هفلأت ال ىذلا اذوط وه « طيس ببسل « هكش ىف قم وهو

 ةمكمع ةدردعم فو رح ىلع هل اهطسب هلو هلع هدب ضب نك لمف 0

 مح ع

 . ؛9ر/ ١ نايعألا تايفو ( ١(
 عسا ١ ووو سل



 ههه

 تايزلا '''نبا

 هدج نآل « تايزثا نباب رهتشا « ةزمح نب نابأ نب كلملا دبع نب دمحم وه
 ليج ةعطاقم نم هلصأو ( هيف ًارجتم دادغي ىلإ هنطاوم نم تيزلا باجي ناك ًانابأ

 فاريحا ىلإ كلملا دبع هنبا عفد دقو . ةركسدلا ىمست ةيرق نمو دادغب ىلونج

 هل دلوو « ريسايملا 29 خرتكلا راجت نم راص ىبح اهيف ”دجو « ةراجتلا

 ةغللا مواع نم ليني امه « هنم لهني لبقأف « بدألا بحب أشنو 17 ةنس دمحم

 غبت اك هيف غبنو رعشلا ادش ىبح « هرصع ىف ةعئاشلا ةيبنجألا بادالا عيباني نمو

 0 دنصي ناكذ كرا :ةراهتلا لإ هاهتتالا ذه وغفف ضع أ: هورأ كراج ىلا ف
 «ةيبدألا هتراهم ىلإ اهيفنم تفلي نأ "الواح نيواودلا مزاليوهبلطو بدألا مزليو

 عدت كنأل « كلنرضيلو كعفني همزالم تنأ ام ىرأ ام هللاو » : ًاموي هوبأ هل لاقو

 لجألا بلطتو « هاجو "لام هيف كيبألو كلو « ىكم هيف تنأ امو ةعفنملا لجاع

 : هيف وه امب عفتني انيأ ”نمتلعتل هللاو : لاقف « هيف نوكت فيك ىردت ال ىذلا
 ةرشع هاطعأف « ةديصقب هحدتماف « لهس نب نسحلا ىلإ صخش مث « تنأ مأ انأ

 . (هيفتنأ ام ىلع اهدعب كمولأ ال : هوبأ هل لاقف هيبأ ىلإ اهب داعف ٠ مهرد فال
 : هدشنأو« هيدي نيب "لستم ةروكذملا مهاردلاب هلصوو لهس نبا حدم امل هنإ لاقيو

 00 7 َ : 7 . 5 ه 1 م

 "7 ارّرغلاو ليجحتلا ىتسبلتل نكل َهّبلطَأ لاملا َءاجر كحدتمأ ملا
  «ةارويصلا فرعأ تخ ةزولانلطأ الل لحي نأ هل .كلذا .نلو - َ 2 ٠ 0-0 م ْ 3 .٠

 ًابلطدحدم امنإو « لاملل ًابلط هحدمب مل هنأو « هحيدم نم هبرأم ىلإ كلذب ريشي
 .هدواري ناك املاط ”المأ هل ققحف «لهس نب نسحلا هنيعو «نيواودلاب ًابتاك هنييعتل

 .ا ا قاغألا تايزلا نبا ةمجرت ى رظنا )١(
  .دادغبي راجتلاو قاوسآلا ةلحم : خركلا (؟) ١ 77ص تسرهفلاو 45/٠١ ( ىساسلا ةعبط )
 . سرفلا متاوة ف ضايب : ليجحتلا (؟) 45/٠" ىدادغبلا بيطخلل دادخنب خيراتو
 .ةدضاوةراءةسالاو.هيجو ىقسضايب « ةرغعمج :ررغلا ىريطلاو 89/ 4 ىدوعسملاو ١768 ص ىرخفلاو
 رودصلا : ردصلا .ءاملادورو : درولا ( 4 ) طاو طوال ةحضاولا صئاصخلاررغو ”":م/ 07
 . هنع عوجرلاو ناكلخ نبال نايعألا تايفوو 4١١61١4 رح
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 ءوحنلاو ةغللا مولعل هتسرادم عباتي وهو نيواودلا ىلإ فلتخي تايزلا نبا ىضمو
 مدق نيح ىنزاملا ناهع ابأ نأ ةاورلا ركذ دقف « ًارفاو ًاداز اهنم دوزت هنأ رهظيو

 اذإف ٠ وحنلا ملع لئاسم ىف هيدي نيب نوضوخي هؤاسلجو هباحصأ ناك دادغب
 ىنعي - بتاكلا ىنفلا اذه ىلإ اوثعبا : مل لاق كشلا اهيف عقي ةلأسم ىف اوفلتخا

 ىلع هب بيجي ام نوضرعيو « نولعفي اوناكو « هباوج اوفرعاو هولأساو - تايزلا نبا
 . هيلع مهفقيو مل هحرشيو « هيضتري ىذلا باوصلا هنأ ىريف « فزامل

 انثيدح ىف انب ترمو « اعراب ًارعاش ناك وحنلاو ةغللاب ًالاع ناك ام وحن ىلعو
 اهيف ىرخأ ثارم اهءارو هلو « ىنارملا عئاور نم ىهو « هجوزل ةيثرم رعشلا نع

 هتيرعاش دجي هيلإ عجري نمو « ةرهاقلا ف رشّنن اًناويد هل تنوك « ةريثك راعشأو
 ىلع اهيف بعصي دق ىبلا ةفلتخما فقاوملا ىف هل اللذم رعشلا دجي امك « ةضايف

 نيح ةفالحلا ىلع ىدهملا نب مهاربإ بنو امل هنإ لاقيو هدايق سلسي الو هريغ

 انمدق ام وحن ىلع فورظلا تروطتو « دهعلا ةيالوب "ةعيبلا اضرلا ىلعل نومأملا دقع

 فرعي ال تاونس ًايفختسم لظو « هماقتناو نومأملا نم ًافوخ رئتسا هرمأ مني لو
 اهضرتقا دق ناك ىلا مهاومأب راجتلا هبلاط نومأملا هنع افعو رهظ اذإ ىبح «هعضوم

 نآلا رمألاو مهئّيتف نم اهءاضق تدرأو نيملسملل اهتذخأ امنإ : لوقي ناكف مهنم

 ناكو « مهرد فالآ ةرشع نابأ نب كلملا دبع نم ضرقا دق ناكو « ىريغ.ىلإ

 هتروث اهيف روصي ةديصق دمحم هنبا مظنف « باوحا سفتب هيقل هلامب هبلاط اذإ
 « هثكنو هردغ ءازج لتقلا نم هلان امو نيمألا ةروث نيبو اهنيب ًانراقم نومأملا ىلع
 ةديصقلاب ىضمو . اهطوقس ًائيطب ةريط هب ريطيو « هيلع نومألا ردص رغوي ىتح
 هتضرتقا ىذلا لاملا ىبطعت مل نأل هللاو : لاقو « هل اهدشنأف « ىدهملا نبا ىلإ
 هل لاقو « عزجو مهاربإ عزفف « نومأملا ىلإ ةديصقلا هذه ”ناصوأل ىنأ نم
  .«ةديصقلا رهظت الو « اطاسقأ قابلا لعجاو «لاملا ضعب نآلا ىبم ذخن : السوتم

 هبرقف « مصتعملا ةفالحلا ”ديلاقمىبلو ىتحنيواودلا ىف لمعي تايزلانبا لاز امو
 ىلع 2” ءابمقلا سبلي ال نأ ذئتيح بلط هنإ لاقيو « هرزوتسا نأ ثبلي ملو هنم

 . ريصق ىسراف بوث : ءابقلا ( 00 ) ١
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 ىلإ بيجأف « لئامحب فيس اهيلع دّدقتيو 'ةعارأدلا سبلي نأو ءارزولا ةداع
 «.  ءاطعلا ىف مل لرسجيو « ءارعشال هباوبأ حتفيف « هيلع ايندلا لابقإب "سحيو « هبلط
 نم تايبأ ضعب عضوملا اذه ريغ ىف اندشنأو «مامت وبأ انب رم انك هحأ كف مهأ نمو
 نيواودلا ىف هلمع مايأ تدقعنا دق تناكو . هتغالبو هملق اهيف فصو ىلا هتديصق

 « لئاسرلا ناويد هدملق ةرازولا ىلو املف ©« بهو نب نسحلا نيبو هنيب ةقيثو ةلص

 . هترازو ىف هتلص هب تقثوت بيدا 0 ظحاللا ناك امبرو

 ا هل ًاريزو لظف « قئاولا هنبا ( ىبلوو مصنعملا فرو

 مصتلا ناكر « . روهشملا ىلزتعملا داؤد ىنأ نب دمحأ ىداعي اعيمج امهم هترازو ىف

 سفانتلا بدو « ًاريشمو ًاحصان قئاولا هنبا هذختا امك هذختاو ةاضقلا ىضاق هلعج .

 نبا ناكو « رعشلاب جاهتو ةوادع ىلإ بلقنا ىتحح « تايزلا نبا نيبو هنيب
 ةديصقب هاجه ءارعشلاضعب "نإ لاقيو « مهلصيو هئاجه ىلع ءارعشلا ض رحب داؤد ىنأ
 : لاقف « داؤد ىنأ نبا اهربخ غلبف ٠ تيب نوعبس اهتايبأ ةدع

 تيب َق نهايإ كعمج يدنا نيعيس: نم نسحأ
 هدر هن 2 قع

 تييزلا رضو مهنع بهذ قرطم ىلإ سانلا جوحأ ام
 تي عاف « نيعاص عاصلا هل لبكي رعشلا ىف هتعاربل تايزلا نبا ناكو

 ىف فلو املق ةديدش ةوسق تايزلا نبا ىف تناكو . ًامارطضا امهنيب ةوادعلا
 هنع ٌرسثؤيو « روعشلا ىف ةفاهرو « سحلا ىف ةقد اوقزر نيذلا ءابدألا نم هلاثمأ
 تيسر ام. 31 قف :قعضو: ةعيبطلا ق :روخ ةمحرلا ل: + :لوقي ناك هنأ
 ريماس هيف لعجو دعس نم ارو كقفاننأ هتوسق نم غلبو . ( طق ائيش

 ) نئارلل ةترازؤؤ دق ناكوأ د نيواودلا بابرأ نم لاومألاب نيبملاطملا هب ب ذعيل

 ذافنإ ىلإ حمطو 4 قئاولا نبا ل هلع ةفالحلا فرصي نأ لواحو 6م لكوتملل مهجتي

 رزوتسا ةفالحلا ىلو املف « لكوتملل داؤد ىبأ نبا سمحت اهب « هتافو دعب كلذ

 خاصأ ىبح «هبكنيل هب هيرغي داؤد ىبأ نبا لظو « نئمطيل موي نيعبرأ تايزلا نبا
 هدّيقو « هعنص ىذلا روذدنتلا هلخدأ نأ ثبلي لو.« لاومألاب هبلاطو هيلع ضبقو هل
 « ًاديدش ًاباذع باذعي ًاموي نيعبرأ هب لظو ؛ ديدح نم الطر رشع ةسمخب هيف

 .. ةوقلا : ةنملا (١؟) ينافي ب ةعاردلا (
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 ] . ةرجهلل 57 ةنسل عيبر رخآ ق هتوم ناكو « تام ىبح

 رودي ام ةرثك عم « بدألا بتك ىف ةريثك لئاسر تايزلا نبال ردت ملو

 ةباتك بهو نب نسحلل هترازو ىف لك و هنأ رهظيو « هيلإ ةهجوم لئاسر نم اهيف
 ”دهعلا بتككلا كلت هب :.تظفتحا للا يلقلا نمو . + اهيلع ذرلاو ةيناويدلا لئاسرلا
 :2'!ةروصلا هذه ىلع مصتعملا ةرضحن هبتك دقو « ةكم ىلع قئاولا

 ,مدقألا ''كيبأ ثارشتءمزمزو ةكم كدّلق دق نينمؤملا ريمأ نإف ءدعب امأ »

 « بلطملا دبع رفتحو ليعامسإ ايقسو «٠ ليربج ةضكرو ؛ مركألا "84 دسجو

 . ( هتيب لها ىلع ةعسوتلاو ىلاعت هللا ىوقتب كيلعف « سابعلا ةياقسو

 هيلع مهاربإ جوز رجاه ةصق ىلإ بضتقملا دهعلا اذه ىف ريشي تايزلا نباو
 نأ هترطضاو « ةراس ةيناثلا هجوز تراغو « هنم ليعامسإ اهنبا تدلو نيح مالسلا

 ميركلا نآرقلا كلذ ركذو « بدحلا ةكم ىداوب امهزنأف ءاهنع ًاديعب الزنم امهم
 ريغ داوب ىيرذ نم تنكسأ ىنإ انبر) : مهاربإ تاسل ىلع هنأش "لج هلوق ىف

 رجاه اهيبو « هنم نايقتسي ءام ادحي نأ امهايعأو . (مرحما كتيب دنع عّرَز ىذ

 رثب ثبلت ال « عضوم ىلع ًاضكار طبهي ليربج اذإ هدوجو نم سأيلا اهذخأ دق

 رمطتف مايألا رمو . ليعامسإو رجاه هنم ىتستف مزمز رب ىه ٠ هنم رجفتت نأ

 لوسرلا دج بلطملا دبع عّوَر ىف ىتقلي ىتح « ةرومطم لظتو اهملاعم ىحمتو رببلا

 « ءاملا ضاف ىبح اهيف هلوعمب برض نإ امو « اهرفي نأ ملسو هيلع هللا ىلص
 هدعب ةياقسلا هذ» فرش بلاط وبأ هنبا ثروو ٠ جيجحلا ةياقسل اهذختاو

 تايزلا نبا ريشي ةصقلا هذه لك ىلإو . نييسابعلا دج هوخأ سابعلا هنع اهثروو

 داصتقالاو زاجيإلا ىلع ىنبملا ةدعسم نبا بولسأب هدنع ىتلن اننأكو «قئاولا دهع ىف ٠

 عجسلا ىلإ هرب امقنأت« ةيناث ةهج نم ريبعتلا ىف قنأتلا ىلعو « ةهج نم لوقلا ف
 ىري ناك امنأكو « امئاد عجسلا ىلإ دمعي نككي مل تايزلا نبا نأ رهظيو 0

 ولخت لامعلا دحأ ىلإ ةلاسرب هبر دبع نبا هل ظفتحا دقف « فلكتلا ىف ةغلابم هيف

 ] : 57 طمنلا اذه ىلع ىرجت ىهو « عجسلا نم

 )١( ليلخلا ميهاربإ : مرك ألا هدجب دي ري (م)١ ] .ا١٠5١/#غ بادآلارهز .

 ورع عملا . مالسلا هيلع ليعامسإ : مدقألا هيبأب ديري (؟) 1
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 ىدحإ نم ولخت الو « هركنأف (اذك ) نينمؤملا ريمأ ىلإ ىهتنا دّتف دعب امأ »

 ريصقت امإ : 210 ةعأل ليو الو ةجح بجوي رذع امهنم ةدحاو ف سيل « نيتلزنم

 لهأل ا امإو « بجاولا ف ديرك مزحلاب لالخإلل كاعد كلمع ف

 ةبجومو كب رثكشلا ”ةّلحم كنم تناك نيتاه ةّيأو ؛ بتيرلا لهأل ةنهادمو داسفلا

 ذخألاو "”ةرمظنلاو ةانألا نم نينمؤملا ريمأ هب كامتلي ام الول « كيلع ةبوقعلا

 ةرشسعلا مظع نما” تللق'أ ام بسح ىلعو « راذنإلاو راذعإلا ىف مدقتلاو ةجحلاب

 ظ . (« مالسلاو « ةعاضإلاو ريصقتلا قالت ىف كداهتجا بحجب

 ةجرد 5 ةجرد نم زاجيإ هنكلو ةلاسرلا ى حضاو زاجيإلا ىلإ دصقلاو

 تاعيقوتلا هبشي ام ىلإ لوحتي ال تايزلا نبا زاجيإف « ةدعسم نبا دنع زاجبإلا

 ىعملا ف . عاستالا عم « ريبعتلا ى داصتقالا نم برض وه امتإ « .لاثمألاو مكحلاو

 ةناصرب ءافولا عمو ؛ بتاكلا سفن ى رودي ام لكب طيحيل « اليلق هفارطأ طسبو

 قوص لامحل فلكت نود « هرايتخاو هباختنا ىف ةقدلا عمو « هتناتمو هتلازجو ظفللا

 نب لهسو فسوي نب دمحأ همدختسي ناك ىذلا جاودزالا ىلإ وأ عجسلا ىلإ 9

 هبر دبع نبا هب ظفتحا ام هدنع كلذ روصي امي « باتكلا نم امهبارضأو نوره

 : 2" هلوق لثم هلوصف ضعب نم
 هئافلخ ىلع هديبعلو «ةحيصنلاو ةعاطلا قح هدابع ىلع هئافلحخلل بجوأ هللا نإ »

 2 ناك هقح لك لإ 0 ىدأ اذإف . ةحطاضلا نئسلا ءاحإو ةفآرلاو لدعلا طْسَن

 . « ةفلألا ماودو ةملكلا قاستاو ةدايزلا لاصتاو ةنوعملا ماهل ًاببس كلذ

 وأ باهسإ نود نكلو ىبعملا فارطأب يل ةزجوم ةرابع ىف ىدؤت ةركفلاف
 وحني امو جاودزالاو عجسلا قيرط 3 ةينفلا ةذللا قيقحتل ةلواحم نودو «٠ بانطإ

 أ لاما هارب لكلا اع « امهوحن

 نمل قيقحف ٠ ” ”ةمحس ةمركلا نتجوأو 6 قولا "قح قحلا .ظعأ نإ »

 ظفحمو « هب هللا هاعر ام بسح هل ىعارسي نأ ةمرحلا كالت ظفحو قحلا كلذ ىعار

 . « هيدي ىلع هللا ظفح ام سسح هل

 تضبن : تلقأ (:) . موألا : ةمئاللا )١(
 . ؟:*ءر/؛« هديرفلا دقحلا (ه ) . ةدعاسم : ةرهاظم (؟)
 . ١٠:5م ؛ ديرفلا دقعلا )0 ..., ليجاتلا ةرلفنلا 0
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 ىف ةصاخو لصفلا اذه ى ةحضاو لوقلا ف داصتقالاو زاجيإلا ىف ةبغرلاو

 ناك هنأكو « ةيرثن ةيصخش لئاسر تايزلا نبال ْرَدبْوَت لو . ةريخألا هتاملك
 هل ىورست ذإ «هيلع هتلوهسو هل هتعواطمل « لئاسرلا هذه ى رئثنلا ىلع رعشلا مدقي
 . ةصاخو هئاقدصأ ضعب عم اهلدابتي ناك ةيرعش ةيناوخ] لئاسر ضعب بدألا بتك
 نأ ىوريو . نيديلا عباصأ ددع اهيف هتايبأ تزواجت املقو « بهو نب نسحلا
 ةيرعش ةلاسر هيلإ بتكف « هربخ فرعت الو هلوسر هتأي ملو ًامايأ ضرم بهو نبا
 نم الصنتم ةياإ رذتعي « ًاضيأ ةيرعش ةلاسرب تايزلا نبا هيلع "درو « اهيف هبتاعي
 : 07 ةلكاشلا هذه ىلع «هوفعب لوطتلاو هحفصب لضفتلا هيلإ ًابلاطو « هضرمب هملع

 اليلع نوكت نأ كاشاحو « ر ُْمَّدلا ةبئان كلنع هلل َمفَد
 الوبقم اًرئاج رّذُعلا نم «  اذامو تملع ام ُهَّللا هش
 اليلق ىدنع ناكل ًالْرَح كب ٌءّرالف تملع ول نأ ىرمعلو
 اليبس ىل دجأ مل نإ اليبس ٍر ٌذْعلاب قلعتلا ىلإ ىل نلعجاف
 اليلخلا ليلخلا . حماس امو نسا حفصلاب داج ام اىدقف

 ء بتك اذإو ملكت اذإ ظفالا نسح اًغيلب ناك هنإ ىناغألا بحاص لوقيو
 الجر ىأر سلما ىغقنا املف « ىلاظملل ًاموي سلج » هنأ كلذ ىلع ًأدهاش قوسيو
 :مولظم ىنإف « كيلإ ىنيندت معن : لجرلا لاق ؟ ةجاح كلأ : هل لاقف « ًاسلاج
 . ؟كملظ نمو : لاق « فاصنإلا ىنزوعأ دقو « مولظم انأ : لاقف « هاندأف
 دقو ىبع كبجحي نمو : لاق « ىججاح ركذأف كيلإ لصأ تسلو « تنأ : لاق
 كناسا لوطو ثا ىتبيه كنع ىنيجحي : لجرلا لاق ؟ الوذبم ىسلجم ىرت
 ةينالفلا ىعيض : لجرلا لاق ؟ كتملظ مفف : لاق كتجح دارطاو كتحاصفو
 تبثي الثل ىمساب هتيدأ جارخ اهيلع بجو اذإف « نمت ريغب ابصسغ كليكو اهذحخأ
 . « اهجارخ ىدؤأ انأو اهسلغ ذخأي كليكوف « ىكلم لطبيف « اهكلم ىف مسا كل
 لالا ضعب هبهوو هتعيض لجرلا ىلع در تايزلا نبا نأ ركذتف ةصقلا ىضمبو
 ىرصاعم دنع عاش ام ىلع لديل ةصقلا قاس امبإ جرفلا وبأو . اهترامع ىلع نيعتسيل
 . هتجح ةوقو هنسلو هتغالبو هتحاصف نم تايزلا نبا

 ا



 ةعئاح

 لوألا ىسابعلا رصعلا ىف ىبرعلا بدألا خيراتب صاخلا ءزحللا اذه ىف تثدحت
 ءارماسو دادغب ءانيو ةيسابعلا ةاودلا مايق نم اهب لصتا امو ةيسايسلا ةايحلا نع

 مظن ىلع ةيناريإلا عباوطلا ةبلغ نع تثدحت ام" ٠ نيتبقاعتم نيترضاح امهذاختاو
 ا نويولعلا ىبذم دقو . ةفلتحم ديلااقتو ءارزوو ني واود نم اهي طبترا امو مكحلا

 . ًاديدش افعض جراوخلا نأش فعض اهب ٠ ارهكو ارب نييسابعلا مهم ءائبأ

 ىدهملا هفلحيو « سابعلا ىبب ةلودل ىيقحلا سسؤملا روصنملا رفعج وبأ درو

 . ةعقوم ريغ ف فريح ماما نييطنزيبلا صئارف دعترتو ةيمرحلا تاروث ىلع ىضقيف

 « ديشرلا نوره هوخخأ هدعب ةفالخلا ديلاقم ىلوتيو . ةريصق ةدمل ىداحلا هنبا هبقعيو
 تقحم دقو « ءاخر نم هيف عاش اب « ةيسابعلا ةفالحخلا روصع ىهزأ دعي هرصعو
 تاونسل نيمألا هنبا هفلخيو . اًنقبهس نييطنزيبلا تقحسو ًاقحم جراوحلا هشويج
 ةلزتعملل اهيف رصتني ةعساو ةياقع ةكرح دوقيو /« نومأملا هدعب ىلوتيو « ةريصق
 رفاظأ ماقيو , تاروثلا نم ريثك ىلع هداوق ىفقي اهب « قولخم نآرقلا نأب ملوقو
 قانعأ قديو « ىرحا كباب ةروث ىلع ىضقيف مصتعملا هودخأ هفلخيو ءأرارم نييطنزيبلا

 رمدعلا مخلي هب و« قئاولا هنبا هبقعيو « ةيرومس ريغو ةيرومح ىف اًنقد نييطنزيبلا
 . لوألا ىبابعلا

 لويس تّبصو« ءاربلاب ظتكتو ةخذابلا روصقلاب لفحت ءارماسو دادغب تناكو
 بادآلاو نونفلا ىف ةعساو ةضهنل دعأ امه « ءاملعلاو ءارعشلاو نينغملا روجح ى هنم
 .ةفلتخم تاودأ تعاش 15 براشملاو ,عاطملاو سبالملا ف فرتلا عاشو « مولعلاو

 بورضبو ءانغلاب سانلا فغسشو ىراوحلاو قيقرلا رثكو «٠ سوفنلا نع حيورتلا
  ىسرافلا رصنعلا راصتنا ناكو . نوهلاو رمح ا ىف نو ريثك طروتو فرظلا نم ةفلتخم

 : ةيبوعشلا نم ةداح ةجوم زربت نأ ى ًاببس ةيسابعلا ةروثلا ف ىبرعلا رصنعلا ىلع
 ةقدانزلا بقعتل ًاناويد بصني ىدهملا تلعج « ةقدنزلا نم ةداح ةجوم اهتقفارو

 ضفرو دهزااب نو ريثك ىتنغتو . مهناتحهس ىلع درلل ءاملعلا ثعبيو ٠ مهتم احتو
”5 6 
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 تامدقم رهظت تذخأو صاصتقلاو ظاّدعولا تاوصأ تلاعتو « لئازلا اهعاتمو ايندلا
 . فرصتلا

 بوعشلاو ىلرعلا بعشلا نيب 00 ىاقثو ىوغلو ىسنج جازتما ثدح دقو

 تذختاو « تاداعلاو قالخألا ىو جوازتلاو ىكسلا ىف هب تجنتما ذإ : ةبرعتسملا

 تبعوتسا ام ناعرسو «امسفن تاذو اهرعاشمو اهريمض نع هب هجاردق الل ًاناسل هتفل
 ةيدنه تناكأ ءاوس ديدخلا طيحملا اذه ى ةئوثبم تناك ىبلا تافاقثلا ةغللا كلت
 . ًاعساو ًاطاشن ةيملعلا ةكرحلا تطشنو . ةصلاخ ةينيد مأ ةيناذوي مأ ةيسراف مأ

 بتكلا ءانتقا رشتناو « نف لك ى ءاملعلا ريكو دجاسملاو بيتاتكلا ف ملعتلا عاشف

 ةيسرافو ةيدنه نم ةيب رعلا ىلإ لئاوألا مولع تمجرستو « ةصاخلا تابتكملاو
 نومأملا اهب قلأو ةمكحلا راد ىه ةريبك ًاراد ةمجرتلل ديشرلا أشنأو « ةينانويو

 مولع : ةيوغللا ”مولعلا رصعلا لئاوأ ذنم عضو تدع . اهدا | كلف !ديضرع

 . روهشملا نيعلا ,ىجعم وهو « ةيب رعلل ىجعم لوأ عضوو ضورعلاو فيرصتلاو وحنلا
 توريكو ا ىوبنلا ثيدحلا ىف تفتضُو ٠ ةيخيراتلا تافنصملا تمنو

 بهذم : ةسساسألا هقفلا بهاذم كهف ع ميركلا نآرقلا ريسفت ق تاننصملا

 نوملكتملا مكحأ أو . لبنح نبا بهذمو ىعفاشلا بهذمو كلام بهذمو ةفينح ىلأ

 . ةيفسلفلا ثحابملا ىف اوقمعت نيذلا ةازتعملا ةصاخو ةيديقعلا مهوصأ

 اهصئاصخو اهتاموقم اوبعوتساو « هتغل ىلاوملا ءارعشلا قذحو + رعشلا رهدزاو
 ةغا نيب ةطساولا ظافلألا ىلع هيف اودمتعا « ديدج دّلوم بولسأ ىلإ نيذفان

 ًانيحو « ًائيح ةناصرلاو ةلازخباب جوي بولسأ « ةيفاحلا ودبلا ةغلو ةلذتبملا ةماعلا
 ,ةقيقد ةلقع عباوطب ىركفلا مهيقر م 4 هيتاعمو مهرعش غبطصافو . ةموعنلاو ةب وذعلاب .

 ىناعملا تاديلوتو لالدتسالا ىف مهقر ةرطو ةقيمعلا مهثحابعب ةلزتعملا ال نكم دقو

 ةميدقلا ىبرعلا رعشلا تاعوضوم ى نومظني ءارعشلا لظو . ةبعشتملا اهتاعيرفتو

 لصولا عم ؟ ةثوروملا هتيصخش ىلع اوظفاح كلذبو « ًاريثك وأ ”اليلق اهب نيروطتم
 امارطضا حيدملا مرطضا دقو . ةيراضحلاو ةيلقعلاو ةيعامجالا مهتايح نيبو هنيب
 اوفاضأ امبو «ةريبكلا ثادحألاو ةيبرعلا تالوطبلاو ةيقلحلا ةيلاثملانم هيف اوروص ام
 روطتو . ةيلقعلا مهتاكامو ةيراضخلا مهتايح رصانع نم ةميدقلا ةيودبلا هرصانع ىلإ
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 . ةماسلا ةهاكفلاو ةريرملا ةيرخسلاو فافختسالا حوور نم هيف اوعاشأ اب ءاجملا

 ةيوكنملا ندملا اوُررف . ءاثرلاب اوعستاو . مدتحم ىلوعش رخف ىلإ ىلبقلا رخفلاب اولوحتو

 نوجا رعش ىف اولذبتو . فيفعلاو ىحابإلا هيعونب لزغلا ىف اوننفتو . ريطلاو ناويحلاو

 اودرفأ ذإ © ةديدج تاعوضوم ىلإ اوذفنو . دهزلا اريثك اومظنو . رمحلااو

 ةيسابعلا ةراضحلا رهاظمو ضايرلا ريوصت وأ ةيقاحلا لثلا ضعب ريوصتل دئاصق

 فصو وأ ةريغلا ةزيرغك زئارغلا ضعب فصو وأ هدقف ىلع عجفتلاو رصبلا ا وأ

 نف اوثدحتساو . رداونلاو تاهاكفلا ضعب لفن وأ ة ةبغسملا»و سؤئبلاو فظشلا ةايح

 . ةفلتخما لحنلاو فراعاو صصقلاو خيراتلا نم ًاريثك هيف اومظنو ىميلعتلا رعشلا

 عراضملا ناز وأ فاشتكا ىلإ اوذفنو ةءوز واو ةريصقلا نازوألا ىلع مظنلا نم اهركاف

 « مهلبق برعلا اهمدختسي مل ىرخأ نازوأ ىلإو « ببحللا وأ كرادتملا» بضتقملاو

 اوفرعو . ةثوروملا نازوألا ىلإ سايقلاب اهماغنأ صقنل عويشلا ال بتكي مل هنأ ريغ

 « ةديصقلا طمنو ىفناوقلا ىف اًعساو ًاديدجت اوددجو . ايلاوملا نزو وه اًنيبعش ًانزو

 تايستوملا انآ دكت ةروهع وهظنو هكاطمتللاو كاع لاو كناحيودن ل1 دحلان

 0 . ةيسابع لوصأ ىلإ عجرت اهنأ ىلع لدي امم

 كيأول 1 ْن ! مسو ة.هاتعلاا قرأ ساوند قدا راشب رم هعملا ف ؟ ءارعشلا مالعأو

 لع لوو 6 هنأ ناكو « مآلا فور بألا ىسراف ناكف راشب امأف 6 مامي وبأو

 ناكو « رعشلا ىف عربو ةغللا قذحف « ةصلاخ ةيبرع ةأشذ ةرصبلا ىف أشنو « قرلا
 داس تاإللاقملا هذه نيب برطضاف َ ةينيدلا تالاقملا باحصأو نيملكتملا سل اجي

 ءارعشلا مغر 0 وهو ٠ "ا داو 1-0 ر.يظتساو ) ةقدئزأا لإ َ كلشلا ىلإ

 رصعلا نيبو اهنيب ةمءالملاو ةيديلقتلا رعشلا لوصأب كلسمتلا نم ل مسر امب نيثدحلا
 ه دق 7 ءميمذلا ىبوعشلا رحفلا نم ريك أ دقو . هتفاقثو هتراضحو هعمتجو

 ةيعونلا ة ةزيرغلا نع هيف ردصي ىبدح لزغ هرثكأ ىف وهف هلزغ قف حضاو هرصبل

 ٍ ادن 7 هنوهذي ظاعولا لحج : ركلا ردا لجر || ةءو رك ل : اروالص

 نأك دإ نيد وأ ل نم عدار كود 31 رمح سااج فصو نم اضيأ ركأو

 زابغب لتم اشنوا مألاو بألا ىبسراف ساون وبأ ناكو . ةقدنزلا ىلع لتقو ًاقيدنز

 هلوكجمو 4غ نم هيف ثثفن ريبك ناطيش عم ةفوكلا ىلإ اهنع لوحتو 4 ةرصبلا 2



 هدم ظ

 ةرصبلا ىلإ داعو ةليصألا ةغللا عيباني نم دوزتي ةيدابلا ىلإ لحرو ٠ ةبلاو وه همئإو

 ةيسنجألا تافاقتثلا نم 2 : لاو صاصقلاو نيملكتملاو نييوغللا سلاجم مزأو

 دادغب ىلإ داعو رصم ىلإ لحرو « ةكماربلاو ديشرلا حدتماو دادغب كلزنو . ع
 هاجتاو ءاثرلاو حيدملا ىف ىديلقت هاجتا : نيهاجتا ىف ىرحي هرعشو . نيمألاب لصتاف

 ًانوجي هرصع ءارعش ريكأ وهو © تايدئرطلاو نوجا لزغلاو ءاجهلا ف ىديدجت
 هللا وفع ىلع هداّمعا ددري 0. قسفلاب رهتلبا نم هراثك] عمو . هيف ًاشاحفإو
 ركتبا امب ةيبرعلا روصعلا ىلاوت ىلع ةيرمحلا رعاش رام ريغ دس وهوا هترفخمو

 اًيطبن ناكف ةيهاتعلا بأ امأ امأ . ةقفاد ةيورح نم اهيف عاشأ امو اهيناعمو اهروص ىف

 كالس ىف مظتنا ذإ هابص ىف ةريسلا ”ىبس ناكو « ةماجحلاب لغتشي بآل ةفوكلاب أشنو

 ةاورلا تائيب ىلإ فلتخاو « اهعن اهعنصو رارمللا عيب ىف هل خأ عم لمتو ٠ نيئنحما

 لحرف 7 ف عربو ةيبرعلا نقتأ نأ ثبلي ملو « نيملكتملاو ءاملعلاو نييوغللاو

 اهيف مقنر ةبتع ىمست هرصق ىراوج نم ةيراجب قلعتو ىدهملا حدمو دادغب ىلإ

 . امهيف ًأطرفم نوجن او رمحلا ىلع لبقيو « ديشرلاو ىداحلا هينبا عفا « ًاريثك الزغ

 ءافلحلاب الصتم لظيو «٠ فوصلا سبليو دهزتيف « هتايح ى بالقنا ثدحيو
 ثدح امو هتايحن لثمت هراعشأو . هايند حربي ىتح نومأللا ريزو لهس نب نسحلاو

 بناج و « رمحلا فصيو لزغتيو حدمب اهنم بناج ىف وهف بالنا نم اهب
 . ةطرفم ةنويلو ةلوهس هبيلاسأ ىف عيشتو « ىئارملا ى نئفتلا عم مكحلا رنيو لهزتي
 ةفوكلاب أشن دقو « ىلاوملا دادع ىف ىظتني اضيأ وهو + ديلولا نب ملسم هرصاعي ن ناكو
 عمل اذإ ىح « ةصاخ راشب رعشو ميدقلا رعشلا ىلع بكأو « ةرصبلا ىلإ لقتنا مث
 اهامعو اهعاززدو ةلودلا داوقو ديشرلا 8 داذكي ىلإ لحر 0 ءارعشلا نيب هسا

 .هتافو ىح اهب "لظف ناجرج "ديرب نومألا ريزو لهس نب لضفلا ةرخأب ه لوو
 هتعاصنو هتلازجو ظفللا ةناصرب ةيانعلاو هيناعم ى قيقدتلاو هرعشل هديوجتب رهتشاو

 « ماج داو دقو ؛ ا ءالؤه ةمتاخ ىئاطلا مامت وبأو . عيدبلا نا اولأ نم راثكإلاو

 صصص لرخور كبم ةيرعشلا هتبهوم تحتفتو « قشمد ىرق نم ةيرق ىهو
 دادغب طبه مث «لصوملاو ةقل يرام ند ماشلا ىل [١ داعو ء طاطسفلا ىلإ مث
 رسم 4 ىلإ مصتعملا عم اهنع لوحتو « اهيل داع مث « ناسارخ ىلإ اهنع لحرو
 هنباب ةلصلا قيثو لظو « ةاودلا لاجر رابكو هئارزو باوبأو هباب مزلو « ىأر نم



 هته

 لصوملا ديرب ريخألا هاالوو « بهو نب نسحلا هبتاكو تايزلا نبا هريزوو قئاولا
 ةصاخمو ةيبنجألاو ةيب رعلا هرصع تافاقثب ضيفي هرعشو . هتينم هتفاو ام ناعرسو

 قيقدتلا ىلع موقي « ديدج بهذم بحاص هنأب رهتشاو « ةيمالكلاو ةيفسلفلا ةفاقثلا
 ىلع موقي ام ٠ ضومغلا ىلإ ىضفي دق اقمعت اهيف قمعتلاو ةليخألاو ىناعملا ىف
 ىح لب « هتايبأ نم تيب اهنم ولخي داكي ال ىح « عيدبلا ناولأ مادختسا

 . اجهوت اهيف جهوتتل

 ةوعدلا ءارعش كانه ناكف « ءاجحلاو حيدملاو ةسايسلا ءارعش ذئنيح رثكو

 « نويعرشلا ةفالخللا باحصأ مهنأ نيمعاز نييسابعلا نع نوحفاني نيذلا ةيسابعلا
 ةصفح ىبأ نب ناورمو « ءافلحلا نم هريغو حافسلا ميدن ةمالد ف مهرهشأ نمو

 راكنإو ةفالحلا ىف نييسابعلا قح نع عافدلا وحن امهرعش اهجو ناذللا رساحلا

 مثرودب نوعفادب ةعيشلا ءا ءارعش ناكو . ًافينع ادر مهيلع درلاو اهيف نييولعلا قح

 هنوفخسيو ةصرفلا مه تحنس املك كلذب نورهجم « ةفالحخلا قى نييولعلا قح نع

 ناكو ىريمحلا ديسلا ,هرهشأ نمو « نييسابعلا نم ٍمهسفنأ ىلع اوقفشأ املك

 هبح ىخي ال ناك ام « نييسابعلا ءافلخلا حيدم ىف ًاسأب ىري ال ةديقعلا ىناسيك

 .مهبذستو نيسحلا ىلتاق ماذو بلاط ىبأ نب ىلع بقانمب هينغت نم رثكأو « نييولعلا

 مهزئاوج ذخايو نييسابعلا حدمب ناكو « ىئامإلا ىعيشلا ىرمنلا روصنم هلشمو
 2« لبعد امهلثمو . ةفالخلا ىف ةرديهملا مهقوقحو تيبلا لآ ىلتق ىلع عجفتي و

 هنإ لاقو هقدص ىف ىرعملا ءالعلا وبأ كككشتو « ًايرص ًانالعإ هعيشت نلعي ناكو

 ريغ « هعيشت ف ًاصلخم نحللا كيد ناكو . هعيشت نالعإب بسكتلا ديري ناك

 ءارعشلا ىلظنف ٠ ةضايف ًاروحب ةكماربلا ناكو . ليلق ىعيشلا هرعش نم رثأ ام نأ
 ال ل ل و نابأ مهتمدقم فو « حئادملا نم ارثك موف

 ثاراصتلا فو مهيف ةنانط دئاصق هلو « "يال ورمع ني عجشأو 2 ًارعش ة ةنمدو

 نولزسجي ةالولاو داوقلاو ءارزولا نم ريثك ناكو . ةطنزيب روطاربمإ روفقن ىلع 0
 صيشلا ىبأ دنع اناقلي ام وحن ىلع « مهيف ةريثك حئادم اوجسيدف « ءارعشلل ءاطعل

 ىمسستلا بويأ نب هللا دبعو « لصوملاب ةّفقرلا ىلو ىعازجلا رفعج نب ةبقع رعاش
 دئاق ىلجيعلا فلد ىبأ رعاش ةلبج نب , ىلعو « ديشرلا دئاق ديزم نب ديزي رعاش
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 ءاجهلا ىف عربو . ةينيمرأ ىلاو ئرملا منير نب نامع رعاش ىمبرحلاو « نومألملا هس 2و
 عاذقإلا نم هئاجه» ىف : ريكس” ناكو ىاهلا هع ىلأ لاثمأ نم نو ريثك ءارعش

 . ناسالا ديدح ًاسكش ءاجسه ناكو ل ةذعملا نب دمصلا دبع هتلكاش ىلعو « ديدشلا

 ىناثلا عونلا ناكو «٠ حيرصلا ىداملو فيفعلا ىنلا هيعوني لزغلا ءارعش رئاكتو

 نب سابعلا لوألا عونلا روصي ندم ريخو « ءامإلاو ىراوخلا ةريكل ًاعويش ربكأ
 ن*« ريذف ىناثلا عونلا امأ . رداطلا ىرذعلا لزغلاب ىغتي شاع ىنذلا فنحألا
 ةريك ني ريثك ةقدنزلاو نوجا ءارعش ناكو . ةبوذع ليسي هلزغو قرلا ةعيبر هروصي
 ةيفسلفلاو ةينيدلا بهاذملاو تالاقملاو لحنلا ةرثكو قالخألا داسف نم عاش امل ةطرفم

 عيطم مهنمو . هحور اهتب رشث أ ةقدنزب هنوجم طاخي ناكو «درجع دامح مهرهشأ نمو
 نب حلاص مهنمو . نايصعلاو قسفلاب ةرداجم ءارعشلا ريكأ نم وهو سابإ نبا

 ةديقع قنتعي ناك ذإ « ًاريبك ًاقيدنز ناك هنكاو « ًاجام نكي لو سودقلا دبع
 روهمجو ؛ هقنع برضب ديشرلا رمأ نأ ىلإ ًارظانم الداجيو « اهب ًارهاجم ةيوناملا ةيونثلا
 ودنا لك ةكبات ةدهاز اك هسقنا نأ فاق ريغاقاكو + مكحو لاثمأ هرعش
 بانتجاو ىوقتلا ىلإ و هللا ل يبس ىف داهجلا ىلإ هتوعدو كرابملا نب هللا دبع دنع دجن ام

 : لئازلا اهعاتمو ايندلا ىضفرب اليوط هينغتو قوكلا ةسانك نب دمحم دنعو « ماثالا

 ةعانقلاو هيلع لكوتلاو هئاضقب اضرلاو هللا ةعاط ىلإ هتوعدو قارولا دومحم دنعو
 «هنونفو رعشلا ىف ةلزتعملا كراشو . ءانفلاو توملا ىف مهادلا ريكفتلا عم شيعلا تافكي

 لثم هاوح نم ءارعشلا اهيف مظني ىلا ضارغألا سفن ىف مظني نم مهنم ناكو
 ف راما غبصي ىذلا ماظنلا لثمو « ةفيرطلا هيناعمب هئراق عوري ىذلا ىناس دعا
 و راو>» ف مظني ناك نم مهو . ةحضاو ةيمالك ةغبصب لزغلا ريغو لزغلا

 ىف هللا بئاجع نع ثيدحلا نم ريكي ناكو رمتعملا نب رشب شم لحنلاو للملا
 حور نع نيرداص ةيبعشلا تاعزنلا مدراعشأ قى ءارعشلا نم رفن روصو . هقلخ
 ًانايحأ هرعش ىف مدختسي ناكو قمقمشلا وبأ مهلثمب نم ريخو ؛ اهسيساحأو ةماعلا
 كلذ ضرعي ام ًاريثكو « ةيلابلا هلامسأو هتبغسمو هسؤبو هرمف ًامسجم « ةماعلا ظافلأ

 ظ . ةهكف ةروص ف

 نم ةيظفللا هيناوأ الم ا هنونف تركو عونتو رصعلا اذه ىف رئنلا روطتو



 هاا

 « ةفسلفلا رئاخذو مولعلا فونص نم هبعوتساامو ةيدنهلاو ةيسرافلاو ةينانوبلا تافاقثلا

 .. ةعارب اهيلع موقت ىلا سسألا ىف نوثدبي ةلزتعم ريغو ةلزتعم يع ىربنا دقو

 ظ ىبعو ٠ نايبلا لوصأ نم ةميدقلا ملا هتلجس ا ًاريثك اوسبتق : هتغالبو لوقلا

 نولوحتي مهلعج ام ,لوملا ا مالكلا ةحاصفب نور دخلا مه هي باّتك 0

 ةيسايسلا ةباطخلا نأش فعض تيب ةرييك ةينايب سرادم هبشي ام ىلإ مهني واودب

 صصقو ظاعوو ظعو نم اهب لصتا امو ةينيدلا ةباطخللا نأ ريغ « ةيلفحلاو
 ةلزتعملا ةئيب ىف ةصاخوتارظانملا ترهدزا انك «اًميظع ًاراهدزا ترهدزا صاصسقو

 سلاجمو ةكماربلا سلاجيو دجاسملا ف لّحنلاو قرفلا ءامعز راوحنم نوريكي اوناك ذإ
 نم 0 ع ةلدألا تايفخو ىلاعملا قئاقد نم ىصتحسي ال ام نيريثم ؛ نومألملا

  ًاريثك اوذفن نأ موصخلا ماحفإو عانقإلا ىلع مهتردقو لدجلل مهناقتإ

 : ةحميقتسملا ءايشألا نيسحتو ةنسحتسملا ءايشألا حيبقت ىلإ  ةيلدحلا ةراهملا راهظإ

 ام لكو ةيسرافلا بادآلا لقن عستاو ٠ . ىواسملاو نساحملا بتك روهظل أيه مم

 مهاياصوو لامعلا ىلإ مهلئاسرو مهئارزوو سرفلا كولم دوهع نم اهب لصتا

 هجسبديو ءارزولاو ءافلحلا نع ردصي ناك اهف ديعب رثأ كلذل ناكو « مهتاعيقوتو

 اذه ى نوصرحي باتكلا ناكو . تاعيقوتو اياصوو دوهعو لئاسر نم باتكلا
 رصع قى اناقليو « ىناعملاو راكفألا ىف نئفتلاو لوقلا ةغالب ىلع ىمسرلا ىناويدلا رينلا

 ذئنيح ترهدزاو . راطم لك مهترهش تراطو مهتيص عاذ باّسك ةفيلخ لك

 اهيف مظني ناك ىلا ضارغألا باتكلا نم ريثك لوانت ذإ « ةيناوخإلا لئاسرلا

 اوذخأو «ةيزعتو ةئنهتو فاطعتساو راذتعاو باتعو مذو ءاجسهو ركشو ءانث نم ءارعشلا

 مهفطاوع نم اهب نوروصي اموةينايبلا اهبيلاسأ ىف نينتفم ةيصخش لئاسراهيفنو رحب

 ةيناسنإلا سفنلا لوانتت ةفيرط ةيبدأ لئاسر ةباتك ىلإ مهنم رفن ذفنو . مهئاوهأو
 باّتكلا ضعب ذخأو . داشرلا ليبس اهيدهي امو ةلماعلا اهتايحو اهكولسو اهفطاوعو
 لئاسرلاو ىناويكللا صصقلا نم ةيب رعلا ىلإ هريغو عفقملا نبا هلقن ام نوك اح نيءرابلا

 . ةيسرافلا ةيسايسلا

  هطفسوي نب دمحأو نوره نب لهسو عفقملا نبا رصعلا ىف باتكلا مالعأب 0

 ةرصبلاب أشنو لصألا ىسراف ناكف عفقملا نبا امأ . تايزلا نباو ةدعسم نب ورمتو
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 نيواود قى لمجو«ةيبرعلا قذحف «ءةباطخو ةحاصف تيب مهو معلا لآ ءالو ىف

  روصنملا ىمس ىلع نب ىسيعو ىلعنب ناهلسني واود ف ماى نمز رخآ قارعلا
 ةيواعم نب نايفس روصنملا هب ىرتغأو .ريخألا دي ىلع ملسأف انيسوجم لازي ال ناكو

 ىدرافلا بدألا بتك ضعب هتغل نع هتمجرتب روتشا دقو . هلتقف ٠ 0 ا
 فق ةيأ ناكو . سيلاططسرأ قطنم ضعبو لصألا ىدناا ةنمدو ةليلك باتكو

 بدألاو ريغصلا بدألا َْى حضتي ام وحن ىلع ٠ د[ ضقو:ءاذألا نسحو ةغالبلا

 ةيسايسلا اياصولاب ضيفت ًاعيمج ىهو « ةباحصلا ةلاسر و ةميتيلا باتكو ريركلا
 لئاسر هلو . ةذفلا هعئاور نم ةنمدو ةليلكل هتمجرت 00 ةيقلحلاو احلا

 ىلع فكعو ؛ لصألا .ىسراف هلثم نوره نب لهس 1 . ةعيدب ةيبدأز : ةيناوخإ
 ةعزن هيف تناك هنإ لاقيو؛ ةيلصألا هتغل نع ةمجرللا ىف كراشو» . ةيبنجألا باذآلا

 هبرقو ءاهأشنأ ىلا ةمكحلا ةنازخب ديشرلا هفّظوو ؛ردنتلا ىلإ ليم هيف ناكو: ةيب وعش
 ةحصو نايبلاو ةغالبلا ىف هرصعدارفأ نم ناكو . اهماسقأ ضعبل ًانزاخ هلعجو زومأملا
 ةيب راب هؤلمب وهو« ةنمدو ةليلك ةلكاش ىلع ناورح صصتق قيلاتي ىعووقطخملا
 . ©« بلعثلاو رمنلا» هباتك ةلك اش ىلع ل لاثمألاو مكحلاو ةيعايجالاو ةيسايسلا

 ةرصن قف ىرخألا هتلاسرو ٠ لخبلل جاجتحالا ىف هتلاسر ةفيرطلا ةيبدألا هلئاسر
 - ةقدب هتيانع هزيع ام و نمو . ةعيدب ةيصخش لئاسر هلو . بهذلا ىلع جاجنلا
 | فسوي نب دمحأ امأ . هبيلاسأو هظافلأل ىتوصلا لامحلاو جاودزالا ريفوتو هيناعم
 نيواود ى مهتيص ف حيبص نب فسوي هون ناك را تبي قم ناكف

 ام ناعرسو . نيواودلا ىق لمعلل هدادعإو هنبا تدان ىنع دقو « ىناثلا نرملا
 ا ةراتخا َ ع لئاسرلا ناويد ىلع هلعجف «نوماعلا لهس نب ليصعلا هصلختسا
 نمو « ةيناويدلا ةباتكلا ىف هنامز يحل قوت ىبح هترازو ىل اع لظو « هل

 /. هتفاقثو , ةيسابعلا ةوعدلا ديبأت ى اهبتك ىلا سيمحل ا ةلاسر ةيسايسلا هلئاسر عورأ
 - ىلع ةلالدلا قى اًنيمالك ًانحبم هبشيام ىلإ هبلوحت ذإ اهذيمحت ف ةح.ضاوةيمالكلا
 اهيف حضتي ةيصخش لئاسر هلو . ملاعلا ءاّنفو قاحلا ثودحو هتينادحوو هللا دوجو

 ىذلا ود هنإب لاتينأ نكميا عن ريبعتلا قنأت نم .ةيناويدلا هلئاسر حصتي ام

 2 وصلا فدارتلاو جاودزالا بولسأ ىمجرلا ىناويدلا رينلا ىف عيشي نأل ةوق ف ةرعأ

 « ةباتك تيب نم هلثم ةدعدم نب ورمع ناكو . عجسلا نم ًانايحأ , هيف ىرجي مو
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 ع هفيقثتو هبيدأت مكحأ دقو « روصنملل لئاسرلا ناويد ىلي ةدعسم هوبأ ناك ذإ
 هيف سرغو « هيدي نيب عبقوتلل ًابتاك هذختاف «٠ ىكمربلا ىجحب نب رفعج هفقلتو
 ىلع هماقم هماقأ ةرازولا ىلإ فسوي نب دمحأ مفر اذإ ىتح « نومأملا نيواودب قحتلاو . هسفن رهوج نم أزجتي ال ًاءزج كلذ حبصأ ىحءريبعتلا ىف قذأتلاو زاجيإلاب هفتغش

 فرسملا داصتقالاب ةيناويدلا هتباتك زيمتتو . هتافو ىلإ هيلي لظو لئاسرلا ناويد .
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